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Voorwoord

Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek is opgesteld ter afsluiting van onze HBO opleiding Bouwtechnische
Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool te Tilburg. Na aanleiding van gesprekken met BESIX Nederland
is in overleg gekozen om EMVI als onderwerp te selecteren voor het afstudeeronderzoek. De keuze
voor het onderwerp EMVI is ontstaan door gesprekken van ons met BESIX Nederland en de
beroep-specifieke stage die Lars Rensing heeft gelopen tijdens het derde jaar van zijn studie bij BESIX
Nederland. Het doel van dit onderzoek is het helpen van BESIX met hun kennis over EMVI en onze
eigen kennis te verbreden op dit gebied.
Tijdens ons afstudeeronderzoek zijn wij begeleid door twee afstudeerbegeleiders te weten dhr.
M. Rutten en dhr. J. de Zwart. Daarnaast zijn wij vanuit BESIX Nederland ondersteund door dhr.
A. Heeren. Zonder hun sturing en inhoudelijke bijdrage was het niet tot dit resultaat gekomen.
Daarnaast zijn er verschillende werknemers van BESIX Nederland die hun medewerking hebben
verleend door het open staan voor vragen en het delen van kennis en ervaring. Dhr. T. Gademan en
dhr. H. Boes zijn geïnterviewd en willen wij hierbij bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek.
Tot slot willen wij iedereen bedanken die ons de afgelopen tijd heeft gesteund en geholpen.
Rens van den Hurk
Lars Rensing
Barendrecht, juni 2013
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Samenvatting
Het gunnen op EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) wordt steeds belangrijker bij
aanbestedingen. Naast gunnen op de laagste prijs, gunnen opdrachtgevers steeds vaker op EMVI
waarbij er wordt gekeken naar de invulling van vooraf gestelde EMVI-criteria. Dit zijn criteria die
gesteld worden aan het project of het uitvoeringsproces. Hoe beter deze criteria beantwoord
worden, hoe hoger de score die hierop behaald wordt, des te groter de kans op het binnenhalen van
het project door de aannemer is. Bij BESIX Nederland is er in het verleden niet maximaal gescoord op
de EMVI-documenten, welke de criteria beantwoorden, waardoor projecten werden misgelopen.
Met dit onderzoek willen wij BESIX Nederland een advies geven welke documenten zij op orde
moeten brengen zodat er, gemiddeld genomen, de meeste score behaald kan worden op de
EMVI-criteria.
Het gunnen op EMVI in de bouwsector wordt nog niet lang toegepast maar zal nog zeker wel even
blijven bestaan. De nieuwe aanbestedingswet (ingegaan op 1 april 2013) verplicht gunnen op EMVI
bij aanbestedingen tenzij onderbouwd kan worden dat EMVI geen meerwaarde kan leveren op het
project. Opdrachtgevers en organisaties zien echter wel de meerwaarde van gunnen op EMVI in. Het
gunnen op EMVI geeft de projecten en aanbestedingen namelijk een positieve kwaliteitsimpuls.
Doordat gunnen op EMVI nog niet lang wordt toegepast, is er veel onduidelijkheid over de invulling
van de EMVI-criteria. Het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer
en openbare ruimte) heeft in samenwerking met Bouwend Nederland en Balance & Result de EMVIcriteria bibliotheek opgesteld waarin voorbeelden van EMVI-criteria in Nederland staan ter inspiratie,
afkomstig van projecten uit de droge- en natte infra, gebiedsontwikkeling en de B&U-sector.
De belangrijkste EMVI-criteria waren voor BESIX Nederland de criteria die betrekking hadden op
‘Risicobeheersing, Omgevingsvriendelijkheid en Esthetica & Inpassing’ van een project. Bij Esthetica
& Inpassing worden veelal criteria gesteld welke betrekking hebben op het ontwerp van een project.
BESIX Nederland kan ontwerpen maar beperkt zich hierin (doelbewust) ten opzichte van architecten.
Dit soort criteria worden dan ook uitbesteed en beantwoord door de experts van de markt, de
architecten. EMVI-criteria welke betrekking hebben op verkeershinder horen volgens de
EMVI-criteria bibliotheek onder ‘Gebruikersvriendelijkheid’ maar heeft in onze ogen ook veel
betrekking op de omgevingsvriendelijkheid van een project. Onder ‘Gebruikersvriendelijkheid’ heeft
verkeershinder namelijk betrekking op de overlast van verkeer op het project. De verkeershinder op
het project heeft (in)directe gevolgen voor de omgeving van het project. Hierom is dit criterium,
‘Verkeershinder’, toegevoegd aan de criteria die nader onderzocht werden.
Deze EMVI-criteria worden door de opdrachtgever beoordeeld aan de hand van een
EMVI-document. De gevraagde documenten uit de aanbestedingsleidraden zijn opgenomen in een
lijst en beoordeeld op prioriteit voor BESIX Nederland. Deze prioriteit is gebaseerd op het aantal keer
dat een document gevraagd is én de maximale score die behaald kon worden op het document.
Hiernaast is er een intern onderzoek naar BESIX Nederland gevoerd waarin onderzocht werd welke
documenten BESIX Nederland wel, deels, of helemaal niet, kan opstellen. De resultaten uit dit
onderzoek zijn vergeleken met de prioriteit van de EMVI-documenten waaruit een advies is gekomen
richting BESIX Nederland. De kennis van bepaalde documenten is op niveau en zal ook op niveau
gehouden moeten worden. Voor kennis welke er niet óf onvoldoende is, zijn er drie soorten
adviezen. BESIX kan voor bepaalde documenten personeel opleiden zodat kennis verbreedt wordt.
Voor andere documenten zou er juist nieuw personeel aangenomen kunnen worden zodat de
missende kennis ingevuld wordt. Voor sommige complexe documenten is het juist weer raadzaam
om samenwerkingsverbanden aan te gaan met adviesbureaus. Zij zijn experts in dat ene bepaalde
onderwerp en hebben ook de middelen om dergelijke criteria te kunnen beantwoorden. Met deze
adviezen moet BESIX Nederland maximaal kunnen scoren op de EMVI-criteria.
Rens van den Hurk
Lars Rensing
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Summary
The MEAT procedure (Most Economically Advantageous Tender) is getting more and more
important. Next to awarding projects on lowest bid, awarding projects with the MEAT procedure is
something clients do more than before. With this procedure of using MEAT not only the lowest bid
counts but also the client will look at the MEAT principles and how they are being completed by the
contractor. These principles are requirements that are asked for the project or the building process.
How better the contractor answers these principles, the better the score will be which makes the
chances higher to get the project awarded. BESIX Nederland didn’t always score high in the past on
these MEAT documents, which answers the principles, thereby they didn’t get projects awarded.
With this research project, we are going to give an advice to BESIX Nederland about which MEAT
documents need to get better so that can get a better score on these MEAT principles.
Contracts on MEAT have not been significantly used in the building sector but will be used the next
couple of years. The new Procurement law (entered on April 1st, 2013) causes clients to follow the
principle of "MEAT, unless ..." for procurements. Clients may only differ from MEAT principles with
solid arguments as to why they are not using MEAT. Not only the government but also various clients
and organizations praise the importance of the MEAT procedure (Most Economically Advantageous
Tender). MEAT provides a positive impulse to quality, not only in a project, but also in during
construction.
The CROW (the national knowledge platform for infrastructure, traffic, transport and public space), in
collaboration with Bouwend Nederland and Ballance & Result, developed a categorization for MEAT
principles using past data and set them in a library which is publicly available on the internet. The
examples were projects from coastal and inland infrastructure, regional development and the
building sector.
The alleged MEAT principles were listed and categorized as in the MEAT library. The three categories
that emerged are: Risk management, Environment Friendliness and Aesthetics & Integration. The
latter, Aesthetics & Integration, is mainly focused on design of the projects. This is a very different
discipline than the other categories. BESIX Nederland has design capabilities, but is deliberately
limited in this area compared to architects. This principle will therefore be outsourced to the experts
of the market, the architects. The principles ‘traffic disruption’, according to the MEAT library, is
under the category ‘Usability’. Although there is a separation that takes place in traffic disruption on
('Usability') and around ('Environment Friendliness’) of a project. The inconvenience caused by traffic
in a project are still (in) directly effects on the area. Therefore, this principle ('traffic disruption') was
added to the principles that were examined. The more a document was required and the heavier
such a document was weighted, the higher the document is rated, readily indicating the document's
priority to BESIX Nederland. From this document’s priority, a list was made on the most important
documents for BESIX Nederland.
On the basis of an internal company investigation that examined the knowledge for documents
which BESIX Nederland can and cannot produce themselves, it was also found that some knowledge
for documents were in the middle of the road between something they can and cannot produce. The
knowledge of certain documents are good and need to be kept. The knowhow from some documents
that BESIX Nederland doesn’t have are categorized in three types of advice. The first advice is to have
employees take courses to make their knowledge better. Advice two would be for some knowledge
for documents that there would be to get some new employers hired to get this knowledge
internally. And the third advice for the more complex documents that are rare those should be fixed
by outsourcing to specialists. They have better knowledge about the subject and special software
which BESIX Nederland doesn’t have to buy, so this would be much better for their investment. With
these advices BESIX would be able to score better on these MEAT principles.
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Begrippenlijst
Aanbesteding – handeling waardoor een opdrachtgever, de aanbesteder, met een aannemer in
contact treedt teneinde met hem een overeenkomst van aanneming van werk aan te gaan.
Aanbestedingswet - past de Europese regels zo goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie.
De maatregelen uit de wet moeten leiden tot:
- meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een
overheidsopdracht;
- minder administratieve lasten;
- meer lijn in aanbestedingsprocedures;
- betere naleving van de regels;
- betere besteding van belastinggeld,
- een eenvoudiger afhandeling van klachten.
Aanbestedingsleidraad – Een beknopte handleiding voor een aanbesteding.
Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) – Dit criterium wordt gehanteerd wanneer de
opdrachtgever een project gunt op prijs en kwaliteit. Hierin wordt er waarde gehecht aan
criteria als publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing. De partij die dit het
best verzorgd (in combinatie met de inschrijvingsprijs) krijgt het project gegund.
EMVI-criteria: het criterium welke betrekking heeft op de kwaliteit van het project welke gesteld
wordt bij een aanbesteding door de opdrachtgever.
EMVI-document: het documenten welke ingeleverd wordt door de inschrijvende partij welke
beoordeeld wordt door de opdrachtgever (meestal een juryteam) om de waarde van het
document, de beantwoording van het EMVI-criterium, te kunnen bepalen.
EMVI-score – De waarde die behaald wordt met de EMVI-documenten welke bijdragen aan de
kwaliteit van het project omgezet in een score.
Fictieve Korting – Een denkbeeldig korting die wordt toegepast om de laagste (fictieve) inschrijving te
bepalen.
Gunningscriterium – Dergelijk criterium wordt gesteld bij een aanbesteding welke wordt gebruikt om
te bepalen aan welke partij de opdracht verleend moet worden.
SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Door doelstellingen SMART te formuleren zijn deze helder en duidelijk voor andere.
Stakeholder - Belanghebbende bij een project. Deze kan direct, dan wel niet indirect, invloed
uitoefenen is zowel positieve- als negatieve zin.
Risico - Gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets
voordoen; Het verwachte verlies aan mensenlevens, gewonden, de verwachte schade en de
ontwrichting van het economisch leven door een buitengewone natuurlijke gebeurtenis, en
derhalve het product van risicofactoren en bijzondere risico`s.
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Begrippenlijst
Opdrachtgevers1 - In de bouwwereld zijn er veel verschillende partijen. Vanwege dit grote aantal, zijn
deze onder gebracht in vijf groepen. Ze zijn verdeeld in type opdrachtgever zoals hieronder
te zien is.
- Rijk
Deze groep bevat alle aanbestedende diensten van het rijk. De belangrijkste groepen uit deze
groep zijn Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst
Vastgoed Defensie;
- Gemeente
Deze groep bevatten alle aanbestedende diensten van de gemeentes. Gemeentelijke
diensten, samenwerkingen van gemeenten en gemeentelijke inkooporganisaties vallen
hieronder;
- Provincie
Deze sector bezit één of alle provincies van Nederland.
- Schappen
De groep bevat alle waterschappen en hoogheemraadschappen met alle
samenwerkingsverbanden van deze organisaties;
- Overige aanbesteders
Dit zijn alle overige aanbesteders die zich op de markt bevinden maar dan wel in een kleiner
deel van de markt. In deze groep zitten bijvoorbeeld woningcorporaties, havenbedrijven,
zorginstellingen, scholen en nutsbedrijven.
Uitvoeringsproces – de voortgang van de uitvoering

1

“Stilte voor de storm?” Resultaten aanbestedingenanalyse 2011, Stichting ABI, pagina 7
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1. Inleiding
De bouwwereld ondergaat een grote verandering. De cultuur die heerst(te) binnen deze wereld was
‘goed genoeg’ voor de voorbijgaande jaren maar is niet meer passend voor de huidige tijd.
Belangen van opdrachtgevers verschuiven, onzekerheid welke veroorzaakt wordt door de
kredietcrisis en de steeds grotere inspraak van (eind)gebruikers op projecten doen er toe leiden dat
bouwprojecten anders aangepakt dienen te worden. Kwaliteit werd, en wordt, een steeds belangrijk
punt voor bouwprojecten. Onder kwaliteit wordt naast de productkwaliteit, de kwaliteit van het
uitvoeringsproces verstaan. De stakeholders van projecten vormen immers een steeds belangrijk
wordend punt op de agenda. Zij zijn medebepalend voor het succesvol afronden van bouwprojecten.
Het gunnen op de Economische Meest Voordelige Inschrijving(EMVI) meet deze kwaliteit bij
aanbestedingen. Opdrachtgevers kunnen bij het aanbesteden zogenoemde kwalitatieve documenten
vragen waarin gekeken wordt wat er naast het bestek nog meer verzorgd wordt. Dit kan uiteenlopen
van de omgang met verkeersmanagement, het beheersen van risico’s tot het minimaliseren van
omgevingshinder en inpassing van het project in de (directe) omgeving. De mogelijkheden zijn hierbij
oneindig. Het verschil van kwaliteit tussen de verschillende inschrijvers wordt door de
opdrachtgever, meestal een juryteam, beoordeeld waarna een score gegeven wordt. Deze score
mond uit in een fictieve korting, puntenaantal of een cijfer. Deze beoordelingsmethode is afhankelijk
van de opdrachtgever. Dit kan zelfs anders zijn per project2.
Met een gunning op EMVI wil de opdrachtgever naar meer kwaliteit dan laagste prijs streven.
Gunnen op laagste prijs mond vaak uit in een minimale kwaliteit3. Met gunnen op EMVI wordt er een
bepaalde hoeveelheid kwaliteit gewaarborgd. Wanneer er meer kwaliteit geleverd wordt zal er beter
gescoord worden bij de gunning. Het belang, dat deze kwalitatieve documenten op orde zijn, is van
bedrijfsbelang. Het wel of niet goed score op deze kwalitatieve documenten heeft een grote invloed
op het binnen halen van projecten. Voor aannemers, in dit geval BESIX Nederland, de taak om er
voor te zorgen dat er maximaal gescoord wordt op deze documenten voor continuïteit.

1.1 BESIX Group
De BESIX Group is een (de grootste) Belgische aannemersgroep dat internationaal opereert. Met het
hoofdkantoor in Brussel gevestigd is BESIX actief in meer dan 15 landen op 4 verschillende
continenten en heeft z’n 18.000 werknemers in dienst. In 2011 bedroeg de omzet 1,71 miljard euro
en dit is in 2012 gestegen naar 2,13 miljard euro. BESIX is actief in de bouwsector en concessies. In de
bouwsector biedt BESIX diensten aan in alle fasen van bouwprojecten. Deze bouwprojecten lopen
dan ook zeer uit één over de gehele wereld.4

1.2 BESIX Nederland
Nadat de gebroeders Stulemijer sinds 1909 (oprichting SBB) vertrokken vanuit Nederland naar België,
keerde BESIX in 1992 terug naar Nederland voor het project ‘Piet Heintunnel’ waarna in 1998 BESIX
Nederland opgericht werd. BESIX Nederland is actief in de droge infra, natte infra en de B&U-sector.
Ondersteund vanuit verschillende key-departements vanuit Brussel, heeft BESIX Nederland een
manier van werken geïntroduceerd om het maximale uit projecten te halen. Door middel van
Systems Engineering, Gecertificeerd werken, Lifecycle analyses, meedenken met aanbestedingen en
Omgevingsmanagement is BESIX in staat vele vraagstukken te beantwoorden. Enkele projecten van
BESIX Nederland zijn: Maastoren (Rotterdam), ombouw Utrecht Centraal en de Coentunnel.5
2

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’, (pagina 90) voor een omschrijving van beoordelingsmodellen
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 100) voor mening RRBouw Richtwijzer
4
Zie bijlage 1 ‘BESIX Group’ (pagina 48) voor een uitgebreide omschrijving van de BESIX Group.
5
Zie bijlage 2 ‘BESIX Nederland’ (pagina 61) voor een uitgebreide omschrijving van de BESIX Nederland.
3
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1.3 Aanleiding
1.3.1 Aanleiding voor de studenten
Tijdens de studie Bouwtechnische Bedrijfskunde, welke loopt van augustus 2009 tot en met augustus
2013, is de markt rondom de bouw erg veel veranderd. In de laatste maanden van 2008 brak de
kredietcrisis uit wat een gevolg heeft voor vele marktsegmenten. De interesses bij ons beide liggen
op het gebied van grote en markante projecten. Deze projecten, in combinatie met de huidige
kredietcrisis, worden uitgesteld of juist volledig geannuleerd. De interesse die wij hier beide delen is:
“hoe zorgen bouwbedrijven er voor om in een onzekere tijd als deze dat zij ‘het hoofd boven water
houden’?”
1.3.2 Aanleiding voor BESIX Nederland
BESIX is een bedrijf dat een eigen expertise ontwikkeld heeft in de jaren dat zij bestaat. De projecten
lopen dan ook uiteen in de verschillende sectoren. Wat deze projecten echter gemeen hebben is dat
het grote, markante en indrukwekkende projecten zijn. Mede door de huidige crisis worden
projecten geannuleerd of zelfs niet eens opgestart. Hier tegenover staat het feit dat ook andere
bedrijven ‘het hoofd boven water willen houden’ waardoor zij hun werkveld verbreden. Dit betekent
dat zij projecten (proberen) binnen (te) halen waardoor er, in deze toch al specifieke markt, meer
concurrentie komt. De bedreiging, aan de ene kant minder projecten en aan de andere kant meer
concurrentie, wil BESIX Nederland voorblijven zodat continuïteit gewaarborgd blijft waardoor er geen
verlies geleden wordt zodat het huidig personeel kan blijven werken.

1.4 Probleemstelling
In een markt die erg onzeker is, waarin projecten minder worden en de concurrentie groter wordt, is
het voor BESIX Nederland als maar belangrijker om er voor te zorgen dat zij projecten, of te wel
omzet, blijven behouden. In het segment waarin BESIX Nederland projecten heeft, wordt er naast de
prijs gegund op EMVI. In het verleden heeft BESIX Nederland niet altijd goed gescoord op de
EMVI-documenten waardoor projecten misgelopen zijn. De probleemstelling luidt als volgt:
“BESIX Nederland scoort niet goed bij een gunning op basis van EMVI doordat de kennis
voor bepaalde documenten niet op orde is naar verwachting van BESIX Nederland.”

1.5 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan BESIX Nederland om beter te kunnen scoren
op de EMVI-criteria. Met dit verslag zou een hogere score op de EMVI-documenten gehaald moeten
kunnen worden. Wanneer de score op de EMVI-documenten hoger is, is het aannemelijk dat er meer
projecten binnen gehaald worden waardoor continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. De
doelstelling luidt als volgt:
“Met een onderzoek naar het gebruik van documenten bij gunnen op EMVI brengen wij
aan de hand van een rapport een advies uit richting BESIX Nederland over welke
kennis, die nodig is voor de documenten, geborgd zou moeten worden, en hoe,
binnen de organisatie.”
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1.6 Onderzoeksvragen
1.6.1 Hoofdvraag
“Op welke EMVI-documenten zou BESIX Nederland de meeste waarde kunnen behalen in afstemming
met de organisatie?”
1.6.2 Deelvragen
1. Is EMVI trend of toekomst in Nederland?
2. Welke EMVI-criteria worden er gebruikt bij gunnen op EMVI in Nederland?
3. Wat zijn de belangrijkste EMVI-criteria voor BESIX Nederland?
4. Welke EMVI-documenten zijn er nodig om de belangrijkste EMVI-criteria te kunnen
beantwoorden?
5. Welke kennis voor deze documenten is geborgd binnen BESIX Nederland?
6. Welke EMVI-documenten hebben de hoogste prioriteit voor BESIX Nederland?
7. Hoe kan de kennis voor deze EMVI-documenten geborgd worden binnen BESIX Nederland?

1.7 Onderzoeksmethode
1. Door middel van een literatuuronderzoek en interviews met marktpartijen wordt er bepaald of
gunnen op EMVI een trend of juist toekomst is.
2. Door middel van een literatuuronderzoek en interviews wordt bepaald welke criteria bij gunnen
op EMVI gebruikt worden in Nederland.
3. Met een analyse wordt er bepaald welke EMVI-criteria belangrijk waren voor BESIX in het verleden
en aan de hand van interviews met personeel van BESIX Nederland wordt de toekomst visie van
BESIX achterhaald waardoor er een inschatting gemaakt kan worden van de belangrijkste
EMVI-criteria in de toekomst voor BESIX Nederland.
4. Aan de hand van een literatuuronderzoek wordt bepaald welke documenten er nodig zijn om de
belangrijkste criteria voor BESIX Nederland te kunnen beantwoorden.
5. Met een interview wordt er bepaald of BESIX Nederland bepaalde kennis voor deze documenten
aanwezig heeft binnen de organisatie en welke kennis niet aanwezig is binnen de organisatie.
6. Er wordt gebruik gemaakt van een analyse om vast te stellen welke documenten de hoogste
prioriteit hebben voor BESIX Nederland
7. Aan de hand van onderzoeksvraag 5 en 6 wordt er een verband gelegd waaruit de conclusie volgt
voor onderzoeksvraag 7.
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1.8 Leeswijzer
Deze scriptie is als volgt opgebouwd:
De scriptie begint met een algemeen gedeelte gevolgd door een inleidend gedeelte(hoofdstuk 1) die
de volgende onderdelen bevat.
-

Inleiding op het onderwerp
Aanleiding voor dit onderzoek
Probleemstelling en doelstelling van het onderzoek
Onderzoeksvragen met de bijbehorende onderzoeksmethodes

Hoofdstuk 2 omvat een onderzoek naar de relevantie van gunnen op EMVI in de toekomst.
Hoofdstuk 3 werkt uit welke criteria er in Nederland gebruikt worden bij het gunnen op EMVI.
Hoofdstuk 4 onderzoekt met welke EMVI-criteria BESIX Nederland de afgelopen 6 jaar heeft gewerkt
(2008-2013) en met welke EMVI-criteria BESIX Nederland zal gaan werken in de
toekomst.
Hoofdstuk 5 onderzoekt welke documenten nodig zijn om de belangrijkste EMVI-criteria te kunnen
beantwoorden.
Hoofdstuk 6 zal ingaan op welke kennis voor deze documenten BESIX Nederland aanwezig heeft
binnen de organisatie, wat de prioriteit per document is en een advies richting BESIX
Nederland hoe dat zij kennis voor deze documenten kunnen borgen binnen de
organisatie.
Tot slot zal er een conclusie gegeven worden op de resultaten van dit onderzoek met aanbevelingen
voor een verder onderzoek. Ook wordt er gekeken naar de mogelijke beperkingen van dit onderzoek.
Achter deze scriptie bevinden zich de bijlages. In deze bijlages is relevante en onderliggende
informatie te vinden. In de scriptie zal voor meer informatie worden verwezen naar de bijlage.
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2. De toekomst van EMVI
´Is EMVI trend of toekomst in Nederland´, is de vraag die in dit hoofdstuk beantwoord gaat worden.
Dit gebeurd door middel van een literatuuronderzoek over het gunnen op EMVI. Er wordt gekeken of
gunnen op EMVI voor lange termijn in de aanbestedingswereld is of juist iets van korte duur. Aan de
hand van interviews met betrokken partijen van aanbestedingen zal de conclusie over deze vraag
beter onderbouwd worden. Deze onderzoeksvraag is gesteld doordat deze vraag de relevantie van
het onderzoek bepaald voor BESIX Nederland.
Waarom heeft EMVI de toekomst?
Er is veel informatie te vinden over waarom EMVI de toekomst heeft máár dit zijn meestal opinies
van verschillende partijen in de bouwsector(opdrachtgever, overheidsinstanties of opdrachtnemer).
De nieuwe Aanbestedingswet6, ingegaan op 1 april 2013, brengt hier verandering in. Deze wet zorgt
ervoor dat het aanbesteden van prijs naar “EMVI, tenzij …” verandert. “EMVI, tenzij…” betekent
hierbij dat er in de wetgeving staat dat er bij de aanbesteding gunnen op EMVI gebruikt moet
worden tenzij onderbouwd kan worden waarom gunnen op EMVI geen toegevoegde waarde heeft
voor het project/aanbesteding. Deze aanbestedingswet geldt alleen voor Europese aanbestedingen.7
De ARW20128, die verplicht is voor niet-Europese aanbestedingen, is op deze wetgeving aangepast
en maakt dat ook de niet-Europese aanbestedingen het principe “EMVI, tenzij …” moeten volgen.
Er mag bij een goede onderbouwing afgeweken worden van gunnen op EMVI bij aanbestedingen.
Hierdoor zouden opdrachtgevers alsnog op laagste prijs kunnen aanbesteden. Echter, uit de
verschillende stukken die verzameld zijn, ter onderbouwing van deze conclusie, is te vinden dat deze
partijen toekomst zien in EMVI mits deze wel goed toegepast wordt. Vele opdrachtgevers en
opdrachtnemers willen voorkomen dat gunnen op EMVI gebruikt wordt doordat het zou moeten. Dit
zou de essentie van gunnen op EMVI niet ten goede komen.
In een onderzoek van Vernieuwing Bouw9 is aan opdrachtgevers hen mening gevraagd over ‘Gunnen
op Waarde’.10 ‘GOW’ is een beoordelingsmethodiek om de EMVI-waarde te kunnen bepalen. Gunnen
op EMVI hoeft niets extra’s te kosten. Zelfs in een concurrerende markt zien de opdrachtgevers dit
gunningscriterium als meerwaarde voor de projecten. Recentelijk kwam uitgebreid in het nieuws dat
goedkoop in veel gevallen leidt tot duurkoop. In 2002 schreven de NS en de Belgische
spoorwegmaatschappij(NMBS) een Europese aanbesteding uit voor nieuwe treinstellen. Het
allerbelangrijkste was toen de prijs.11 Na een snelheidsverhoging van de twee overgebleven
voorstellen kreeg AnsaldoBreda de opdracht gegund met de Fyra, welke toen nog niet bestond. Het
gevolg: na 1,5 maand is deze trein van het spoor gehaald wegens de vele mankementen.
Aanbiedingen worden kwalitatief beter en ook beter controleerbaar met een gunning op EMVI. De
opdrachtgevers worden gedwongen om beter na te denken over de projecten en de uitvraag van de
criteria. Door deze manier van aanbesteden zal een opdrachtgever juist minder expertise in eigen
organisatie hoeven te hebben, zijn zij van mening.12 Dit wordt hierom door opdrachtgevers als een
bezuiniging voor de eigen organisatie gezien. Zij hoeven minder specialisten in huis te hebben en
bouwen hierbij op de expertise van de opdrachtnemers, of te wel: ´de markt´. Wel denken
opdrachtgevers dat EMVI zich alleen leent voor grote, complexe projecten en dat het gunnen op
EMVI bij kleine projecten geen meerwaarde oplevert. Dit is een misverstand, geeft Jos van Alphen13,
6

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 80) Nieuwe aanbestedingswet
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 79) Europese Wetgeving
8
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 79) Aanbestedingsreglement Werken 2012
9
Zie bijlage 3 ‘Bedrijven overzicht’ (pagina 76) Omschrijving Vernieuwing Bouw
10
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 112) Gunnen op Waarde, vaker en effectiever
11
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/06/koop-een-trein-van-de-plank Spits nieuws
12
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 116) quote ‘Bert Keijts’
13
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 125) E-mail Jos van Alphen, Bouwend Nederland
7
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bouwend Nederland, aan. Hij ziet doordat Prorail en Rijkswaterstaat voorlopers zijn op het gunnen
op EMVI, dat opdrachtgevers de toepassing alleen zien bij grotere projecten maar dit maakt juist
niets uit! Prorail hanteert in dit verhaal zelfs alleen het gunnen op EMVI wanneer zij vinden dat EMVI
een meerwaarde kan bieden voor het project.
In februari is er een overleg geweest van de werkgroep ´Markt’14 van de taakgroep civiele betonbouw
van Bouwend Nederland.15 De nadruk van deze bijeenkomst lag op de nieuwe Aanbestedingwet.
Hieruit kwam naar voren dat Bouwend Nederland de komende tijd met opdrachtgevers zou moeten
praten over de toepassing van EMVI.
Voor dit onderzoek zijn er interviews gehouden met dhr. T. Gademan16(inkoper Port of Rotterdam,
PoR) en dhr. J. Boes17(Professor Universiteit Twente). Hierin is gevraagd naar hen mening/visie
rondom het gebruik van EMVI. Uit deze twee interviews kwam naar voren dat zij gunnen op EMVI als
een verbetering van de markt zien máár dat er nog wel veel moet veranderen. Zowel opdrachtnemer
als opdrachtgever moeten veranderingen doorvoeren in eigen organisatie om een goede EMVI
aanbesteding te kunnen volgen of maken.
Er zit een crux in gunnen op EMVI. PoR zou graag meer vrijheid bij de uitvraag van aanbestedingen
willen om juist meer uit de markt te halen, zo vindt ook dhr. J. Boes. Bij een aanbestedingen met acht
inschrijvers krijgt maar één aannemer het project gegund. De andere zeven hebben niets. Het is
regelmatig voorgekomen dat deze een rechtszaak aangespannen hebben wegens ‘oneerlijke’
beoordeling. Opdrachtgevers zijn hierom ‘bang’ om meer vrijheid te geven aan de invulling van de
EMVI-criteria. Dhr. J. Boes is van mening dat gunnen op EMVI beter geïntegreerd wordt wanneer de
opdrachtgever met een probleemstelling de markt op komt in plaats van met de oplossing, zoals
definitieve ontwerptekeningen. Hierdoor wordt de meerwaarde van gunnen op EMVI verwerkt in de
aanbesteding waardoor er weer ‘normaal’ op laagste prijs aanbesteed kan worden. Gunnen op EMVI
is een stap naar deze toekomstvisie, een toekomstvisie waar nog jaren overheen zullen gaan.
Het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw18, heeft een onderzoek19 gedaan naar het
aanbestedingsgedrag van opdrachtgevers in het verleden. Hieruit kwamen op het gebied van gunnen
op EMVI een aantal belangrijke punten naar voren. In 2010 was er bij 19% van de aanbestedingen
EMVI als gunningscriterium gehanteerd, in 2011 was dit aantal met 2% gestegen tot 21%. Hierbij
moet gezegd worden dat overheidsinstanties juist minder hebben aanbesteed en dat de private
sector juist meer heeft aanbesteed. De overheidsinstanties besteden juist vaak aan met EMVI. Dit
geeft aan dat wanneer de verdeling tussen het aantal projecten hetzelfde was geweest, dat de
stijging hoger zou zijn geweest. In 2011 had de private sector, de sector die vroeger relatief weinig
aanbesteedde met EMVI, gezorgd voor de stijging van het aantal aanbestedingen met EMVI.

2.1 Samenvattend
Naast de wetgeving, welke nagenoeg verplicht om EMVI te gebruiken, zien verschillende
opdrachtgevers de meerwaarde van EMVI in. De vraagstelling van EMVI is nog een punt ter discussie.
Aanbestedende diensten zijn verplicht, vanuit de wetgeving, om de uitvraag zo concreet mogelijk op
te stellen. Verschillende partijen zijn echter van mening dat het innovatieve aspect van EMVI juist tot
zijn recht komt wanneer er meer vrijheid in de uitvraag gegeven wordt. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat gunnen op EMVI de toekomst is van het aanbesteden en voorlopig relevant blijft.
14

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 118) taakgroep Civiele betonbouw, bijeenkomst Markt
Zie bijlage 3 ‘Bedrijven overzicht’ (pagina 74) Omschrijving Bouwend Nederland
16
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 120) Notulen Port of Rotterdam
17
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 122) Notulen DRS. ING.(J.) Hans Boes
18
Zie bijlage 3 ‘Bedrijven overzicht’ (pagina 74) Omschrijving EIB (Economisch Instituut voor de Bouw)
19
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 102) EIB Onderzoek
15
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3. EMVI-criteria in Nederland
´Welke EMVI-criteria worden er gebruikt bij gunnen op EMVI in Nederland´, is de onderzoeksvraag
die in dit hoofdstuk beantwoord wordt. Dit is beantwoord door middel van een literatuuronderzoek
naar de EMVI-criteria in Nederland. Een EMVI-criteria vertegenwoordigd de criteria vanuit de
opdrachtgever. Hierop worden aannemers beoordeeld. Het doel van dit hoofdstuk is een idee krijgen
van wat er aan EMVI-criteria gebruikt wordt binnen Nederland bij een gunning op EMVI.
Leidraden van projecten zijn vaak niet openbaar verkrijgbaar en overzichten van gebruikte criteria
zijn er niet. Wel zijn er door verschillende instanties een categorisatie aan de criteria aangebracht,
waardoor een eenvoudige onderverdeling te maken is in de EMVI-criteria. Het CROW20 heeft in
samenwerking met Bouwend Nederland21 en Balance & Result22, 60 aanbestedingsleidraden23
doorgelicht en bepaald wat kwalitatieve criteria waren, met bijbehorende formuleringen. Deze
criteria hebben zij onderverdeeld in een 9-tal categorieën, de ‘EMVI-criteria bibliotheek’24. Deze
bibliotheek is geen leidraad en is dynamisch van aard. Deze bibliotheek is op dit moment dan ook
niet compleet en zal het ook nooit zijn. Het is een basis, een inspiratiebron, voor opdrachtgevers die
willen gunnen op EMVI. Hierin staan voorbeelden van gebruikte EMVI-criteria uit het verleden. Bij
het opstellen van de EMVI-criteria bibliotheek is er uitgegaan van de denkwijze van de methode
‘Gunnen op Waarde’25, tevens van het CROW. Deze methode wordt vaak toegepast bij
aanbestedingen waarbij de kwaliteit getoetst wordt26. De categorieën met criteria kunnen betrekking
hebben op de product- of de proceskwaliteit. Het is belangrijk dat elke criteria SMART27
geformuleerd is. Dit maakt het namelijk inhoudelijk duidelijk aan alle betrokken partijen. Belangrijk is
wel aan te geven dat er onder de 9-tal genoemden categorieën, EMVI-criteria als voorbeeld genoemd
zijn. Deze voorbeelden zijn niet lijdend voor andere opdrachtgevers. Categorieën en criteria die niet
te vinden zijn in deze bibliotheek zijn vaak te specifiek waardoor deze enkel bij uitzondering gevraagd
worden. Hierdoor hebben deze categorieën of criteria geen meerwaarde voor deze scriptie en wordt
er daarom alleen gebruik gemaakt van voorbeelden uit deze EMVI-criteria bibliotheek.

Afbeelding 1 Categorieën EMVI-criteria bibliotheek

20

Zie bijlage 3 ‘Bedrijven Overzicht’ (pagina 73) Omschrijving CROW
Zie bijlage 3 ‘Bedrijven Overzicht’ (pagina 74) Omschrijving Bouwend Nederland
22
Zie bijlage 3 ‘Bedrijven Overzicht’ (pagina 75) Omschrijving Balance & Result
23
Nieuwsbericht, http://balance-result.nl/webroot/uploads/Artikel_Cobouw_-_EMVI_bibliotheek.pdf,
Cobouw, 05-04-2013
24
EMVI-criteria Bibliotheek, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek, CROW, 20-03-2013
25
Vernieuwing Bouw(augustus 2011), “Gunnen op waarde, vaker en effectiever”, Vernieuwing bouw
26
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’, (pagina 90) voor een omschrijving van beoordelingsmodellen
27
SMART: Specifiek Meetbaar Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, zie begrippenlijst pagina VI
21
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3.1 Productkwaliteit28
Onder productkwaliteit worden de categorieën en criteria opgesteld die te maken hebben op het
product, veelal het project, zelf. Hierin staan ook criteria die een relatie hebben tot het materiaal van
het bouwwerk zelf.
3.1.1 Functionaliteit29
In een markt waarin veranderingen dagelijks plaats vinden is diversiteit van hoge waarde. Functies
van gebouwen moeten flexibel ingevuld kunnen worden om zo de economische levensduur van een
gebouw te verlengen. De functionaliteit, betrekking op het product, van een gebouw wordt in deze
categorie dan ook gesteld. Enkele voorbeelden uit de EMVI-criteria bibliotheek waren:
Bergingscapaciteit
Bergingscapaciteit geeft een specificatie over de bergingscapaciteit van een project. In het
voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek kon er een fictieve korting gescoord worden
wanneer er meer capaciteit gecreëerd kan worden. Er werd pas gescoord vanaf een
minimumeis van de opdrachtgever. Een voorbeeld van een beoordeling hierbij is dat alle
kuubs (m3) boven de gestelde minimumeis een x bedrag fictieve korting kunnen geven. Hier
zat een maximum aan vast. Door dit criteria krijg je meer ruimte/bergingscapaciteit (dus
waarde) voor je geld.
Diversiteit en Flexibiliteit
Diversiteit en Flexibiliteit geven de aannemer vrijheid bij de ontwikkeling van een
(plan)gebied. In dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek moest er wel voldaan worden
aan een aantal randvoorwaarden. Er werd een stuk grond beschikbaar gesteld met als
randvoorwaarde dat het aantal woningen tussen 55 en 75 moet liggen. Aan de aannemer
werd dan een indelingenontwerp gevraagd. De opdrachtgever beoordeelde op de diversiteit
van woontypen en de combinatie hierin. Dit gaf de aannemer veel vrijheid in het toepassen
van zijn visie op het project.
Woningkwaliteit
Bij het criterium woningkwaliteit stelde de opdrachtgever een lijst op met eisen en wensen
die de opdrachtgever graag terug wil zien in het project. Er moest minimaal voldaan worden
aan de eisen. De lijst met wensen nodigde de markt uit tot innovatieve ideeën. Er werd
hierbij beoordeeld op de manier waarop woonkwaliteit terug kwam in het plan. Eerst moest
er voldaan worden aan de eisen voordat er verder werd gekeken naar de wijze waarop de
wensen waren ingevuld.

28

Productkwaliteit, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/emvi-criteriabibliotheek/opzet/van_
de bibliotheek, CROW, 05-04-2013
29
Functionaliteit, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/functionaliteit, CROW, 05-04-2013
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3.1.2 Beschikbaarheid30
Een project hoeft nog niet gestart te zijn of er wordt al gesproken over de ingebruikname van het
gebouw. Een financieringsmodel van een project wordt deels gebaseerd op de uitgaven en
inkomsten van een gebouw. De inkomsten kunnen pas starten op het moment van ingebruikname
van een gebouw. Hoe eerder een gebouw in gebruik kan worden genomen, hoe eerder er geld
binnenkomt. De beschikbaarheid, betrekking op het product, van een gebouw wordt in deze
categorie dan ook gesteld. Voorbeelden uit de EMVI-criteria bibliotheek waren:
Oplevertijd
Bij dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek werd de aannemer een optie gegeven tot
het eerder op leveren van het project. Hiermee kon een fictieve korting behaald worden.
Hierbij werden verschillende documenten gevraagd worden zoals een planning, een Plan van
Aanpak of een Plan van Aanpak met onderbouwing van de planning.
Tijdsplanning
Bij dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek had de aannemer geen mijlpalen of
looptijden vanuit de opdrachtgever gekregen maar bepaalde de aannemer deze zelf. De
planning werd gemaakt door de aannemer met de mijlpalen en looptijden zelf toegevoegd.
Er moest hierbij een onderbouwing gegeven worden voor de gekozen data door middel van
een Plan van Aanpak.
Projectplanning
In dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek werd de aannemer gevraagd om een
kwalitatieve en haalbare planning op te maken waarin risico’s beheerst werden zodat het
werk binnen het gestelde termijn opgeleverd kon worden. Dit Plan van Aanpak, met een
planning, werd beoordeeld door een jury van de opdrachtgever. Hierbij werd een cijfer
gegeven voor het rapport waarbij het CROW het advies geeft scores lager dan een 6 naast
zich neer te leggen voor gunning. Hierdoor wordt er namelijk minimaal gestreefd naar de
vooraf gestelde kwaliteit.

30

Beschikbaarheid, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/beschikbaarheid, CROW, 05-04-2013
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3.1.3 Esthetica & inpassing31
Een erg subjectief-gevoelig criterium is een criterium welke betrekking heeft op de esthetica of
inpassing van een project. Hoe wordt objectief beoordeeld welk ontwerp het er het mooiste uitziet?
Hiervoor wordt vaak een jury samengesteld die de beantwoording van de criteria, de documenten,
beoordeeld. Deze criteria hebben meestal betrekking op de visuele aspecten van een project. De
Esthetica & Inpassing van een project, betrekking op het product, worden dan ook in deze categorie
gesteld. Enkele voorbeelden hierbij zijn:
Inpassing
In dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek had het criterium inpassing de aannemer de
mogelijkheid gegeven om een landschappelijke inpassingen op het ontwerp toe te passen.
De aannemer maakte een ontwerp met onderbouwing van de inpassingaspecten. Er werd
door een aantal juryleden, onafhankelijk van elkaar, een beoordeling gegeven. Dit was een
rapportcijfer van 0 t/m 5. Een 0 gaf aan dat het ontwerp niet voldoet en 5 gaf een
uitmuntende oplossing aan. Bij deze aanbesteding telde de totale kwaliteit voor 75% mee ten
opzichte van de prijs (25%) tijdens de gunningsfase.
Stedenbouwkundige plan
In dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek werd een stedenbouwkundig plan gevraagd
door de opdrachtgever aan de aannemer. Bij het ontwikkelen van een gebied moest de
aannemer op een aantal punten letten. Zo moest er gelet worden op de integratie tussen
stedenbouw en architectuur die gekoppeld waren aan de eigenschappen van de locatie. Dit
kon betrekking hebben op bosgebieden, groenstroken, parkeergelegenheid, aantal woningen
et cetera. Er werd beoordeeld door te kijken naar de optimale integratie van de
landschappelijke en cultuurhistorische aspecten. Dit had geleid tot een optimaal
stedenbouwkundig ontwerp. Dit criterium telde voor 12% mee aan de gunning van de totale
inschrijving waarbij dit criterium voor 20% mee telde aan de EMVI-score
Architectuur
Architectuur was een criterium uit de EMVI-criteria bibliotheek die zich richtte op het
ontwerp van het object(project). Traditioneel krijgt de aannemer een bestek en voorziet hij
enkel de uitvoering. Bij dit criterium was het dus anders. Dit criterium is vaak terug te vinden
in D&B32- of DBFMO33-contracten waarin de aannemer een deel of het gehele ontwerp
maakt. In dit criterium moest de aannemer tekeningen van schetsontwerp tot DO-niveau34
uitwerken. Jurering gebeurde door architecten en door (eind)gebruikers, dit kan overigens
per project anders zijn. Er werd bij de verschillende beoordelingen op andere punten gelet,
zoals architectonische kwaliteit, gebruiksgemak, esthetisch kwaliteit en/of transparante
vormgeving.

31

Esthetica & Inpassing, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/esthetica inpassing, CROW,
05-04-2013
32
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 87) uitleg Design and Build-contract
33
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 87) uitleg Design, Build, Finance, Maintain & Operatecontract
34
DO-niveau (Definitief Ontwerp): voortbordurend op het Voorlopig Ontwerp met toevoeging van detaillering
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3.1.4 Duurzaamheid35
Duurzaamheid is anno 2013 een containerbegrip.36 Het omvat vele aspecten zoals uitstoot,
bruikbaarheid, kosten of maatschappelijke belangen. Een product wat duurzaam in aanschaf is, hoeft
niet per direct duurzaam in gebruik te zijn. De duurzaamheid van een project, betrekking op het
product, wordt dan ook in deze categorie gesteld. Enkele voorbeelden uit de EMVI-criteria
bibliotheek zijn:
Reduceren energieverbruik
Bij dit voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek moest de opdrachtnemer kijken naar het
jaarlijkse energieverbruik (de verwachting) en deze zo ver mogelijk reduceren. Dit werd aan
de hand van een Plan van Aanpak getoetst. Het PvA moest opgebouwd worden uit een
duidelijke omschrijving en toelichting van het ontwerp, een organisatieplan, de werkwijze,
een meerjarig onderhoudsplan, ontwerptekeningen en een berekening van het ontwerp. Op
dit criterium kon een maximale fictieve korting van € 10.000, - behaald worden. De totale
maximale fictieve korting bedroeg € 80.000, -.
GPR-waarde
De GPR-waarde37 is een instrument om de duurzaamheidsprestatie van een ontwerp op vijf
verschillende duurzaamheidsthema’s te meten. De GPR-waarde werd in dit voorbeeld uit de
EMVI-criteria bibliotheek uitgedrukt in een rapportcijfer. Hierbij was een zes hetzelfde als het
wettelijke niveau van het Bouwbesluit. De vijf duurzaamheidsthema’s waren: energie, milieu,
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hoe hoger de score op de GPR-waarde,
hoe hoger de score op dit criterium.
Duurzaam materiaalgebruik
In dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria bibliotheek werd het criterium duurzaam
materiaalgebruik gesteld. Dit criterium vroeg de aannemer om na te denken over duurzame
materialen en duurzaamheid in het terrein van het ontwerp. Aan de hand van het ontwerp,
met een overzicht van toegepaste duurzame materialen, werd het document getoetst op de
duurzame materialen en duurzaamheid in het terrein van het ontwerp. Van de vier criteria
binnen dit voorbeeldproject, waarbij totaal 33 punten verdiend kon worden, kon er op het
criteria duurzaam materiaalgebruik 9 punten behaald worden.

35

Duurzaamheid (Product), http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/duurzaamheid__product_,
CROW, 06-04-2013
36
Containerbegrip: een begrip zonder scherp afgebakende betekenis waaraan de taalgebruiker zelf nader
invulling kan geven en dat op veel verschillende toestanden, gebeurtenissen of zaken wordt toegepast
37
GPR-waarde: De eenheid afkomstig uit een software-tool die de effecten van bepaalde energiebesparende
maatregelen inzichtelijk maakt
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3.1.5 Levensduur38
Hoe langer een project of product mee gaat, hoe meer geld hiermee verdient kan worden. Het is
voor opdrachtgevers hierom een belangrijk criterium waarmee stichtings-, onderhoud- en
exploitatiekosten naar beneden gebracht kunnen worden. De levensduur van een project, betrekking
op het product, wordt dan ook in deze categorie gesteld. Voorbeelden uit de EMVI-criteria
bibliotheek zijn:
Onderhoudskosten
Bij dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria bibliotheek had het criterium onderhoudskosten
betrekking op de materialisatie van een ontwerp en de onderhoudskosten die vast hangen
aan de materialen van het ontwerp. De inschrijver kreeg hierbij de vrijheid, binnen gestelde
grenzen, om materialen te veranderen. Ook werd er naar het meerjarig onderhoudsplan
gekeken met hierin de onderhoudsmomenten en de kosten hiervan. Het plan met daarin het
onderhoudsproces werd beoordeeld op de kwaliteit van het plan en niet op de kosten
hiervan. In dit project bestond de gunning voor 60% uit de inschrijvingsprijs, 25% uit EMVI en
15% uit het meerjarig onderhoud.
Total Cost of Ownership
In dit voorbeeldproject werd de Total Cost of Ownership berekend aan de hand van de
constant-waarde-methode39 op de volgende punten: energiekosten, onderhoudskosten voor
15 jaar, stichtingskosten en kosten voor het verbruik. De inschrijver werd gevraagd een
kostenraming van deze kosten te maken. De TCO-raming werd omgezet door de jury in
punten voor de EMVI. De totale EMVI telde voor 75 punten mee op de gunning waarvan de
TCO-raming 25 punten was. De laagste inschrijvingsprijs kreeg 75 punten.
Life Cycle Costing
Life Cycle Costing zijn de kosten/baten die nodig zijn tijdens de levenscyclus van producten.
In dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria bibliotheek moesten de kosten worden berekend
door de inschrijver en kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving. Aan de hand van de netto
contante waarde(NCW40), samen met de start kosten, werd de meest voordelige inschrijving
bepaald. Wie het voordeligst was, kreeg de meeste punten. De LCC-tool telde bij dit project
voor 30% voor de EMVI-score.

38

Levensduurkosten, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/levensduurkosten, CROW,
06-04-2013
39
Constant-waarde: de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode beschikking
hebt.
40
NCW: Het verschil tussen de eindwaarde nu en op een later tijdstip veroorzaakt door bijvoorbeeld inflatie
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3.2 Proceskwaliteit41
Onder proceskwaliteit worden de criteria opgesomd die te maken hebben met het proces rondom de
aanbesteding, het ontwerp of de uitvoering van een project.
3.2.1 Gebruikersvriendelijkheid42
Veel projecten vinden plaats in openbare ruimtes waarbij de functie niet stopgezet, of gesloten, mag
worden. De functie van bijvoorbeeld een gebouw moet hierbij in gebruik blijven. Een opdrachtgever
kan hierover eisen/criteria stellen. In de categorie Gebruikersvriendelijkheid, op basis van het proces,
zijn voorbeelden gegeven uit het verleden. Enkele voorbeelden uit de EMVI-criteria bibliotheek zijn:
Verkeershinder
Bij dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria bibliotheek werd gevraagd om verkeershinder te
minimaliseren. In veel gevallen leidt de uitvoering van een project tot (onbedoelde)
verkeersoverlast op de bouwlocatie van het project. Denk bijvoorbeeld aan een
wegenproject. Door deze verkeershinder te minimaliseren kon er een fictieve korting
behaald worden. Dit kon oplopen tot € 1 miljoen (het project had een waarde van
€ 8 miljoen). De aannemer diende te onderbouwen hoe verkeershinder geminimaliseerd
werd waarbij dit uitgedrukt werd in tijd per rijbaanafsluiting. Ook risico’s die er voor zorgen
dat dit plan niet gehaald kan worden moesten omschreven worden.
Toegankelijkheid
Het voorbeeld uit de EMVI-criteria bibliotheek, Toegankelijkheid, kan op zeer veel projecten
een criterium worden. Gebouwen worden (deels) gerenoveerd terwijl de functie van het
gebouw in gebruik moet blijven. Door middel van een plan van aanpak (max. 2 a4tjes) moest
er onderbouwd worden welke maatregelen zijn genomen op de doorstroming en het gebruik
van steigers. De inschrijver kreeg per jurybeoordeling een bepaalde beoordeling wat
omgezet werd in een percentage van de totale fictieve korting.
Veiligheid proces
Veiligheid proces is iets dat in Nederland goed volgens wetgeving (bijvoorbeeld de ARBO43)
geregeld is. Echter, de inschrijver kan hierbij punten op de EMVI scoren wanneer hij met een
plan van aanpak(max. 2a4tjes) komt waarin de veiligheid gewaarborgd blijft. In dit voorbeeld
project uit de EMVI-criteria bibliotheek moest deze gericht zijn op de uitvoering van: het
steigerwerk en het onderhoud ter plekken van doorstromingsmogelijkheden. Dit plan van
aanpak werd door een juryteam beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en 10.

41

Productkwaliteit, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/emvi-criteriabibliotheek/opzet/van_
de bibliotheek, CROW, 05-04-2013
42
Gebruikersvriendelijkheid, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/gebruikersvriendelijkheid,
CROW, 08-04-2013
43
ARBO-wetgeving: Arbeidsomstandigheden wet welke het doel heeft ongevallen en ziekten, veroorzaakt door
het werk, te voorkomen.
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3.2.2 Duurzaamheid (Proces)44
Naast duurzaamheid op productkwaliteit45 kan een opdrachtgever ook eisen stellen aan de
duurzaamheid van het proces. Maatschappelijke belangen tellen hierin vaak mee. Hieronder volgen
voorbeelden die in de EMVI-criteria bibliotheek zijn opgenomen onder de categorie duurzaamheid
op proceskwaliteit.
Efficiënt amoveren
Efficiënt amoveren46 geeft inschrijvers de ruimte om na te denken over de sloop van het
gebouw. Wanneer dit op een duurzame en efficiënte manier gebeurd kan er een korting
gegeven worden. In dit voorbeeld project uit de EMVI-criteria bibliotheek moest er door
middel van een Plan van aanpak aangetoond worden hoe dat er gesloopt werd, wat de
concrete kostenbesparing was en hoe er omgegaan werd met de omgeving (die minimale
hinder moest ondervinden). De jurybeoordeling gaf een gemiddeld cijfer wat terug
gekoppeld werd naar een percentage. Dit percentage stond in verhouding tot de maximale
fictieve korting (€ 1 miljoen).
Social Return
Social Return kan op allerlei manieren ingevuld worden. In dit voorbeeldproject uit de
EMVI-criteria bibliotheek waren de project specifieke kenmerken en omstandigheden voor
de gemeente een perfecte aanleiding voor het aanbieden van arbeidsplaatsen, leertrajecten,
stages en opleidingen voor werkloze inwoners van de gemeente. De aannemer moest
hieraan minimaal 5% van zijn aanneemsom besteden. Andere voorbeelden waren de inzet
van minimaal 6 fte’s47 tijdens uitvoering (werkzoekende) en een bepaalde hoeveelheid
investeren in SROI (Social Return Of Investment).48
CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder49 is een meetinstrument die de CO2-uitstoot van een onderneming
classificeert in een bepaalde categorie. In dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria
bibliotheek stond een hoger het ambitieniveau(de score) voor een hogere fictieve korting.
Dit ambitieniveau moest 12 maanden na gunning van het project nog maals bewezen
worden. Het totaal te behalen maximale fictieve korting bedroeg € 350.000, -. Elk niveau van
de CO2-Prestatieladder gaf een bepaalde fictieve korting hierin.
Ambitieniveau 1: € 70.000, Ambitieniveau 2: € 140.000, Ambitieniveau 3: € 210.000, Ambitieniveau 4: € 280.000, Ambitieniveau 5: € 350.000, -

44

Duurzaamheid (Proces), http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/omgevingsvriendelijkheid,
CROW, 08-04-2013
45
Zie Duurzaamheid (Productkwaliteit), pagina 11
46
Amoveren: synoniem voor slopen
47
FTE (fulltime-equivalent): een rekenineenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
48
SROI (Social Return On Investment): een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van
maatschappelijke projecten
49
CO2-Prestatieladder: een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid
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3.2.3 Omgevingsvriendelijkheid50
Bij ieder project zijn er mensen ongewild betrokken. Zij wonen tijdens de uitvoering pal naast het
project, moeten omrijden door het project, hebben hinder van het project of kunnen in een onveilige
situatie belanden. Een opdrachtgever kan hierom criteria stellen aan Omgevingsvriendelijkheid,
gebaseerd op het proces. Voorbeelden uit de EMVI-criteria bibliotheek zijn:
Bereikbaarheid
In dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria bibliotheek werd er aan de hand van een DBMcontract51 inschrijvers gevraagd een ontwerp neer te leggen waarbij de bereikbaarheid
geoptimaliseerd werd. De inschrijvers kregen vooraf het berekeningsmodel, dat gehanteerd
zal worden, zodat zij zelf hun eigen scores vooraf konden uitrekenen. Het juryteam
beoordeelde door middel van het beoordelingsmodel. Hierbij werd het 2
enveloppensysteem52 gehanteerd.
Overlast omgeving
Binnen dit voorbeeldproject, uit de EMVI-criteria bibliotheek, waren in de directe omgeving
van het project recreanten en horecaondernemingen betrokken. Tijdens uitvoeringen
moesten zij zo min mogelijk last ondervinden van het project. Hierdoor werd de inschrijver
uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen. Voor dit criterium was er een maximale
fictieve korting te behalen van € 100.000, -. De totale fictieve korting voor het gehele project
was maximaal€ 420.000, - .
Communicatie omwonenden
Het komt vaak voor dat omwonende (on)bewust last ondervinden van een project in
uitvoering. Om voldoende draagkracht te creëren bij omwonende kan de opdrachtgever
sturen op de mate van communicatie naar omwonende. Bij dit voorbeeld uit de EMVI-criteria
bibliotheek werd de inschrijver beoordeeld op hoe vaak én op welke momenten er
gecommuniceerd wordt met belanghebbende en omwonende van het project. Er moest
hierbij gecommuniceerd worden over het bouw- en inrichtingsplan. Binnen dit
voorbeeldproject telde dit criterium voor 60% mee.

50

Omgevingsvriendelijkheid, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/omgevingsvriendelijkheid,
CROW, 05-04-2013
51
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 87) Omschrijving Design, Build & Maintain-contract
52
Twee-enveloppen systeem: gunningsprocedure waarbij eerst gekeken wordt naar de kwaliteitsdocumenten
en hierna naar de prijs
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3.2.4 Risicobeheersing53
Elk project is een uniek project. Hierdoor zijn risico’s dus ook bij ieder project anders. Om eventuele
kosten (in tijd, geld en kwaliteit) uit te kunnen sluiten, of te minimaliseren, kan een opdrachtgever
hierom eisen stellen aan de risicobeheersing van een project en/of de opdrachtnemer zelf. Deze
criteria zijn verzameld in de categorie risicobeheersing, gebaseerd op proces. Enkele voorbeelden uit
de EMVI-criteria bibliotheek zijn:
Projectmanagement
Projectmanagement wordt gedefinieerd als de wijze waarop het project in realisatie tot
stand komt. Hoe wordt het project gemanaged? Onder de categorie risicobeheersing kan dit
het volgende betekenden: in hoeverre heeft de inschrijver inzicht in de risico’s van de
werkzaamheden? De inschrijver moest in dit voorbeeldproject een Plan van Aanpak leveren
met hierin een risicoanalyse, de go/no-go momenten, de uitloop scenario’s, een overzicht
van de risicovolle processen die tot uitloop kunnen leiden en een overzicht van de interne
communicatie (momenten) met de opdrachtgever. Voor dit criterium gold een maximale
fictieve korting van € 500.000, -. De totale maximale fictieve korting bedroeg € 1,5 miljoen en
de projectwaarde bedroeg ongeveer € 8,0 miljoen.
Haalbaarheid & Planning
Haalbaarheid & Planning is een middel om risico’s binnen een project, én de manier waarop
deze beheerst kunnen worden, in kaart te brengen die betrekking hebben op de planning.
Waar liggen risico’s binnen het project die er toe kunnen leiden dat het project wel of niet
haalbaar is binnen de gestelde planning. In dit voorbeeldproject uit de EMVI-criteria
bibliotheek moest er een Plan van Aanpak ingeleverd worden met minimaal twee
onderdelen: een haalbaarheidsanalyse en de bijbehorende planning.
Uitvoeringsmethodiek
Ieder project heeft andere omstandigheden (grootte, omgeving, complexiteit et cetera) wat
kan resulteren in een steeds wisselende uitvoeringsmethodiek. In dit voorbeeldproject uit de
EMVI-criteria bibliotheek werd dit criterium opgedeeld in een drietal subcriteria:
1. Waardering op de uitvoeringswijze
2. Waardering op beheersing van wateroverlast
3. Waardering op bescherming van het meetapparatuur
Deze subcriteria dienden uitgewerkt te worden in een Plan van Aanpak waarbij verschillende
fictieve korting te behalen valt.
1. Maximaal € 250.000, 2. Maximaal € 75.000, 3. Maximaal € 75.000, De totale meerwaarde voor het project bedroeg € 1,8 miljoen. De jury beoordeelde aan de
hand van een rapportcijfer dat vertaald werd naar de fictieve korting op de inschrijvingsprijs.

53

Risicobeheersing, http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/risicobeheersing, CROW, 05-04-2013
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3.3 Samenvattend
Er zijn veel verschillende criteria die gevraagd kunnen worden en liggen zeer uit één qua onderwerp.
Om een overzicht te krijgen van de verschillende criteria welke gevraagd zijn, zijn er categorieën
samen gesteld door het CROW in de EMVI-criteria bibliotheek. Deze negen categorieën zijn:
functionaliteit, beschikbaarheid, esthetica & inpassing, duurzaamheid(product), levensduur,
gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid(proces), omgevingsvriendelijkheid en risicobeheersing. In
iedere categorie bevinden zich voorbeelden van EMVI-criteria welke betrekking hebben op de
categorie. Zo heeft het EMVI-criterium ‘overlast omgeving’ betrekking op de categorie
omgevingsvriendelijkheid. Deze negen categorieën zullen gebruikt worden om een overzicht te
creëren in de gebruikte criteria voor BESIX Nederland in het volgende hoofdstuk.

Afbeelding 2 Categorieën EMVI-criteria bibliotheek
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4. De belangrijkste EMVI-criteria voor BESIX Nederland
Nu geïnventariseerd is welke EMVI-criteria er zoal bestaan is het mogelijk om de volgende
onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘wat zijn de belangrijkste EMVI-criteria voor BESIX Nederland´.
Met belangrijkste EMVI-criteria wordt bedoeld de criteria die vaak worden gebruikt door
opdrachtgevers van BESIX Nederland waardoor BESIX Nederland vaak met deze criteria te maken
heeft. Voor het bepalen van de EMVI-criteria is als volgt te werk gegaan: er is een analyse gemaakt
van de gebruikte leidraden van BESIX Nederland. In totaal is er gebruik gemaakt van 51 projecten
verspreid over de 6 jaar (2008-2013).54 Bij 47 van deze projecten is de leidraad gehanteerd zoals deze
aanwezig is binnen de organisatie. Aan de hand van deze leidraden wordt er onderzocht bij welk
project gegund werd op laagste prijs of op EMVI. Wanneer er gegund werd op EMVI, zijn de criteria
in de bijbehorende categorie van de EMVI-criteria bibliotheek geplaatst. Deze categorisatie is
aangehouden om een duidelijke onderverdeling van de criteria te krijgen. De negen categorieën
hierbij zijn: functionaliteit, beschikbaarheid, esthetica & inpassing, duurzaamheid (product),
levensduur, gebruikersvriendelijkheid, duurzaamheid (proces), omgevingsvriendelijkheid en
risicobeheersing. Dit hoofdstuk is ter afbakening en bewust wording van het gebruik van de
verschillende criteria, of te wel categorieën, bij BESIX Nederland. De belangrijkste EMVI-criteria voor
BESIX Nederland wordt deels bepaald door gegevens uit het verleden, de aanbestedingsleidraden, en
deels door middel van een toekomstvisie van BESIX Nederland. In tabel 1, overzicht EMVI versus
Laagste Prijs, treft u een overzicht van de aantallen of er op laagste prijs of op laagste prijs/EMVI,
gegund werd.

4.1 Een blik op het verleden
Bij deze 51 projecten zijn een aantal opmerkingen te plaatsen. In 2008 waren er slechts twee
projecten en in 2013, tot nu toe, vier. Van de tussenliggende jaren is veel meer informatie
beschikbaar. Deze twee jaren, 2008 en 2013, zijn wel opgenomen in de tabellen en grafieken met
totaal aantallen maar niet in de grafieken van belangrijkste EMVI-categorie. De aantallen van deze
twee jaren zou een diffuus beeld geven ten opzichte van de gemiddeldes. In de tabellen over de
verhouding van EMVI tot laagste prijs zijn wel voorzien van deze twee jaartallen.
Jaar:
Laagste Prijs
EMVI
Niet bekend
Totaal

2008
1
1
0
2

2009
2
3
1
6

2010
3
4
2
9

2011
6
9
0
15

2012
5
9
1
15

2013
2
2
0
4

totaal
19
28
4
51

Tabel 1 overzicht EMVI versus Laagste Prijs

54

Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 129) Overzicht alle aanbestedingsleidraden inclusief
EMVI-criteria
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In onderstaande grafieken wordt de verhouding van EMVI tot laagste prijs weergegeven.
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Grafiek 1 : Laagste Prijs versus EMVI in aantallen55

In Grafiek 1, Laagste prijs versus EMVI in aantallen, is te zien dat er een toename is in projecten met
ook een toename in het aantal projecten dat het gunningscriterium EMVI hanteerde. Te zien is dat
EMVI de overhand heeft. EMVI komt bij BESIX Nederland dus niet sporadisch voor maar bestrijkt een
aanzienlijk deel van de aanbestedingen binnen de organisatie.
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Grafiek 2: Laagste Prijs versus EMVI in percentage

55

Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 129) Overzicht alle aanbestedingsleidraden inclusief
EMVI-criteria
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4.1.1 Opdrachtgevers
In tabel 2, Overzicht opdrachtgevers in jaren, is een overzicht van aanbestedingen per
opdrachtgever, per jaar weergegeven. De categorie ‘Overig Opdrachtgever’ in de tabel bestaat uit
opdrachtgevers waar BESIX maar één aanbesteding van heeft gevolgd.

Prorail
Rijkswaterstaat
Port of Rotterdam
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Overig Opdrachtgever
totaal

2008
2
0
0
0
0
0
0
0
2

2009
1
2
0
0
1
0
0
2
6

2010
0
5
1
0
0
1
0
2
9

2011
4
2
3
1
1
1
1
2
15

2012
3
2
1
1
0
0
1
7
15

2013
2
0
0
1
0
0
0
1
4

totaal
12
11
5
3
2
2
2
14
51

Tabel 2 Overzicht opdrachtgevers in jaren

Uit deze tabel is op te maken dat Prorail en Rijkswaterstaat de opdrachtgevers zijn met het grootste
aandeel van de aanbestedingen waarbij Prorail van de 12 projecten die zij aanbesteedde maar vier
projecten gunde op EMVI en 8 op laagste prijs.56 Bij de aanbestedingen waarbij gegund werd op
laagste prijs bestrijkt Prorail bijna 50% van dit aantal. Prorail hanteert alleen het gunnen op EMVI
wanneer zij denken dat hiermee een meerwaarde voor het project behaald kan worden. De overige
50% is onderverdeeld over de rest. Rijkswaterstaat heeft juist een totaal andere visie op het
aanbesteden. Bij nagenoeg 100% van de aanbestedingen van Rijkswaterstaat is er gegund op EMVI.57
BESIX werkt veelal met verschillende opdrachtgevers. Het gros van deze opdrachtgevers zijn
overheden of semioverheden. Bij dit type opdrachtgevers ligt de nadruk bij aanbestedingen op het
gunnen op EMVI.

56

Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 129/130) Overzicht alle aanbestedingsleidraden
inclusief EMVI-criteria
57
Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 129/130) Overzicht alle aanbestedingsleidraden
inclusief EMVI-criteria
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4.1.2 Belangrijkste EMVI-criteria
Onderzocht zijn de aanbestedingsleidraden van de projecten waarin er gegund werd op EMVI. De
criteria die gesteld zijn in deze aanbestedingsleidraden zijn onderverdeeld in de categorieën van de
EMVI-criteria bibliotheek van het CROW. Er is tevens onderzocht welke categorie in welk jaar
gevraagd is. Hiermee zijn trends zichtbaar gemaakt waaruit geconcludeerd kan worden of er zich
verschillen voordoen in de loop van de jaren. Zo is er een duidelijke stijging in de categorie ‘Esthetica
& inpassing, Risicobeheersing en Omgevingsvriendelijkheid te zien. Overige categorieën bleven
grotendeels gelijk. Zie tabel 3, Overzicht Categorieën in jaren.

Functionaliteit
Beschikbaarheid
Esthetica & inpassing
Duurzaamheid product
Levensduurkosten
Gebruikersvriendelijkheid
Duurzaamheid proces
Omgevingsvriendelijkheid
Risicobeheersing

2008
0
0
0
0
1
0
0
0
0

2009
0
1
3
1
1
0
0
1
4

2010
0
0
2
0
0
2
1
2
4

2011
0
2
2
2
0
3
0
2
10

2012
0
2
7
1
1
2
1
6
11

2013
0
0
0
1
0
0
1
2
3

Totaal
0
5
14
5
3
7
3
13
32

Tabel 3 Overzicht Categorieën in jaren

Uit de resultaten van de leidraden (Tabel 3, Overzicht Categorieën in jaren)is te zien dat er één
categorie uit springt met twee categorieën hierop volgen. Risicobeheersing werd 32 keer gevraagd
van de in totaal 82 keer dat er een EMVI-criterium gesteld werd in deze leidraden. Er kunnen immers
meerdere criteria per project/aanbestedingsleidraad gevraagd worden. Dit komt er op neer dat
risicobeheersing ongeveer 40% van alle gestelde criteria uitmaakt. Het valt ook op dat functionaliteit
niet één keer is gevraagd bij deze aanbestedingen. In de categorie Functionaliteit staan veelal
EMVI-criteria die betrekking hebben op de functionaliteit van een gebouw. Dit heeft vaak betrekking
op utiliteitsprojecten. De afgelopen 6 jaren zijn de meeste leidraden afkomstig van projecten uit de
droge- en natte- infra. De behoefte naar een EMVI-criterium functionaliteit is in deze sector een stuk
lager dan bij utiliteitsbouw. In de grafieken 3 tot en met 6 is een betere verdeling te zien van
categorieën per jaar.
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4.1.3 Overzicht categorie per jaar
In onderstaande grafieken is de verdeling tussen EMVI-categorieën per jaar weergeven.
Beschikbaarheid
9%

Omgevingsvriendelijkheid
9%

Esthetica & inpassing
27%
Risicobeheersing
37%

Levensduurkosten
9%

Duurzaamheid product
9%

Grafiek 3 EMVI-categorie overzicht 2009

Gebruikersvriendelijkheid
18%
Esthetica & inpassing
18%

Duurzaamheid proces
9%

Risicobeheersing
37%
Omgevingsvriendelijkheid
18%
Grafiek 4 EMVI-categorie overzicht 2010
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Beschikbaarheid
9%

Gebruikersvriendelijkheid
14%

Esthetica & inpassing
9%

Omgevingsvriendelijkheid
10%

Duurzaamheid product
10%

Risicobeheersing
48%
Grafiek 5 EMVI-categorie overzicht 2011

Duurzaamheid proces
3%

Gebruikersvriendelijkheid
6%

Beschikbaarheid
7%

Esthetica & inpassing
23%

Omgevingsvriendelijkheid
19%

Duurzaamheid product
3%
Levensduurkosten
3%

Risicobeheersing
36%
Grafiek 6 EMVI-categorie overzicht 2012

Er zijn geen grafieken gemaakt van de jaartallen 2008 en 2013. Van deze twee jaren zijn er te weinig
leidraden aanwezig om een goed onderbouwde conclusie te kunnen trekken. Aan deze vier
grafieken, grafiek 3 tot en met 6, is te zien dat Risicobeheersing de overhand heeft in alle
diagrammen. 36% tot zelfs 48% per jaar van wat gevraagd wordt, is een EMVI-criterium welke
betrekking heeft op de categorie Risicobeheersing. De andere twee categorieën, ‘Esthetica &
Inpassing en Omgevingsvriendelijkheid’, komen ook nadrukkelijk na voren.
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Uit de verschillende gegevens komt naar voren welke categorieën, en dus EMVI-criteria, veel
gevraagd worden en welke opdrachtgevers bezig zijn met gunnen op EMVI of juist niet. Voor BESIX
Nederland komt duidelijk naar voren dat gunnen op EMVI belangrijker is dan Laagste prijs. Dit komt
mede door de opdrachtgevers van BESIX Nederland welke vaak gunnen op EMVI. Er komen drie
categorieën uit de leidraden nadrukkelijk naar voren. Dit zijn ‘Risicobeheersing, Esthetica & inpassing
en Omgevingsvriendelijkheid’. Voor het verdere verloop van het onderzoek is er besloten verder te
gaan met EMVI-criteria die betrekking hebben op de categorie ‘Risicobeheersing en
Omgevingsvriendelijkheid’. Risicobeheersing en Omgevingsvriendelijkheid hebben beide betrekking
op het Proces en Esthetica & Inpassing heeft juist betrekking op het product58. Voor Esthetica &
Inpassing is ook een hele andere expertise gewenst ten opzichte van Risicobeheersing en
Omgevingsvriendelijkheid. Hiernaast betreft de categorie ‘Esthetica & Inpassing veelal criteria
waarbij ontwerpen gevraagd worden welke BESIX vaak uitbesteedt. Kijkend naar de gevraagde
criteria heeft verkeershinder, een criterium in de categorie gebruikersvriendelijkheid59 veel
overlapping met de categorie Omgevingsvriendelijkheid.
Beide hebben betrekking op de hinder naar de omgeving. Omgevingsvriendelijkheid richt zich meer
op directe gevolgen naar de omgeving en Gebruikersvriendelijkheid (verkeershinder) richt zich meer
op de gevolgen die verkeersdeelnemers ondervinden van het project op de locatie van het project
zelf, veelal het bouwterrein. Denk als voorbeeld aan een ombouw van een snelweg. In veel gevallen
heeft deze Gebruikersvriendelijkheid (verkeershinder) een indirect gevolg op overlast aan de
omgeving. In de onderzochte aanbestedingsleidraden werd er onder de categorie
Gebruikersvriendelijkheid alleen het criterium verkeershinder gesteld. In totaal gaat het hier om 7
voorvallen.60 Vanwege de overlapping tussen de twee categorieën is verkeershinder, naast
Risicobeheersing en Omgevingsvriendelijkheid, toegevoegd aan de focus voor het verdere verslag.

4.2 Een blik op de toekomst
Na een gesprek met dhr. A. Heeren, manager technisch stafbureau BESIX Nederland, komt ook
duidelijk de focus van BESIX voor de komende jaren naar voren. De markt van utiliteitsbouw is in
Nederland niet gunstig voor BESIX Nederland. Er zijn te veel aannemers op te weinig projecten, aldus
dhr. A. Heeren. Hierdoor is de concurrentie erg hoog waardoor aannemers inschrijven op, of zelfs
onder, de kostprijs. Zij duiken onder de prijs met alle gevolgen van dien. BESIX Nederland hanteert
een waarde-gestuurde visie en zal hierom niet erg gaan duiken als wordt gedaan in deze sector.
BESIX Nederland schrijft echter nog wel in om ‘grip’ op de markt van utiliteitsbouw te houden.
Hier tegenover staat de markt van droge- en natte- infraprojecten. Deze markt is, in vergelijking met
de utiliteitsbouw redelijk stabiel en zal hierom dan ook de komende jaren de focus van BESIX
hebben. De gestelde EMVI-criteria uit het verleden zijn veelal criteria afkomstig van projecten uit de
droge- en natte- infra. De verwachting is dan ook dat in de toekomst veelal de zelfde criteria
gehanteerd worden dan dat er in het verleden is gehanteerd. Hieruit kan worden afgeleid dat in
combinatie van de blik op het verleden en de toekomst er gesteld kan worden dat
omgevingsvriendelijkheid, risicobeheersing en verkeershinder de belangrijkste categorieën en
criteria voor BESIX Nederland zijn.

4.3 Samenvattend
In totaal worden er een 20-tal projecten(2008 – 2013) nader onderzocht. 61 In de aanbestedingsfase
werden er EMVI-criteria gesteld die betrekking hebben op risicobeheersing, omgevingsvriendelijkheid of verkeershinder. Deze 20 projecten zijn afkomstig uit de droge- of natte infra.
58

Zie pagina 10 Esthetica & Inpassing EMVI-criteria Bibliotheek
Zie pagina 13 Gebruikersvriendelijkheid EMVI-criteria Bibliotheek
60
Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 129/130) Overzicht alle aanbestedingsleidraden
inclusief EMVI-criteria
61
Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten (pagina 131) Overzicht 20 geselecteerde Projecten
59
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5. Van criteria naar documenten.
De vraag, ´welke EMVI-documenten zijn er nodig om de belangrijkste EMVI-criteria te kunnen
beantwoorden´ is de vraag die beantwoord gaat worden in dit hoofdstuk. Door middel van een
literatuuronderzoek naar de gebruikte documenten van de aanbestedingen wordt dit onderbouwd.
Het gaat hier om een 20-tal projecten die afkomstig zijn uit de droge- en natte infra(2008 en 2013).62
De aannemer moet bepaalde documenten inleveren om de EMVI-criteria te kunnen beantwoorden.
Er wordt hierbij gekeken naar criteria die te maken hebben met Risicobeheersing,
Omgevingsvriendelijkheid en Verkeershinder. Alhoewel BESIX op veel verschillende projecten
inschrijft, is er wel een overlapping tussen de gestelde criteria uit de aanbestedingsleidraden, en de
daarbij behorende documenten, te zien. De EMVI-criteria bibliotheek is hierin te oppervlakkig en
algemeen van aard. Deze is niet specifiek en concreet genoeg opgesteld zodat deze werk gerelateerd
is. Hierdoor kunnen aannemers, in dit geval BESIX Nederland, slecht sturen op deze categorie,
oftewel: het kennisgebied. Er wordt dan ook gekeken naar de type documenten welke ingeleverd
moeten. De volgende acht type documenten zijn er gevraagd: Risicomanagement, Kwaliteit,
Planningen, Vergunningen, Communicatie, Organisatie, Projectfases en Omgevingsaspecten. Deze
documenten zijn naar eigen inzicht opgesteld en bestaan uit (sub)documenten die betrekking
hebben op het document. Hieronder worden deze documenten nader uitgelegd.
Document
1. Risicomanagement
1.1 Risicoanalyse
1.2 Kans x gevolg
1.3 Beheersmaatregelen
1.3.1 Ontzorgen Opdrachtgever
1.4 Risico Beperking
1.5 Kansen
1.6 Overig Risicomanagement
2. Kwaliteit
2.1 Kwaliteitbeoordeling
2.2 Kwaliteitborging
2.3 Overig Kwaliteit
3. Planning
3.1 Projectplanning
3.1.1 Projectfasering
3.2 Kritieke Pad
3.3 Planningsrisico's
3.4 Beheersmaatregelen
3.5 Doorlooptijden
4. Vergunningen
4.1 Vergunningen inventarisatie
4.2 Vergunningen planning
4.3 Vergunningen beheersing
4.4 Overig Vergunningen
5. Communicatie
5.1 Communicatie OG-ON
5.2 Communicatie Onderaannemers
5.3 Communicatie Stakeholders
5.4 Communicatie Combinant
5.5 Overig Communicatie

Tabel 4 Overzicht (sub)documenten
62

Document
6. Organisatie
6.1 Projectdoel
6.2 Belangen
6.3 Strategie
6.4 Continuïteit Organisatie
6.5 Organogram
6.6 Projectorganisatie
6.6.1 Sleutelfunctionarissen
6.6.2 Managementstrategie
6.7 Uitvoeringsorganisatie
6.8 Communicatielijnen (Veri-matrix)
7. Projectfases
7.1 Ontwerp
7.1.1 Beheersing
7.1.2 Middelen
7.1.3 Planning documenten Ontwerpproces
7.1.4 Ontwerp in relatie tot Uitvoering
7.1.5 ontwerp in relatie tot omgeving
7.2 Uitvoering
7.2.1 Uitvoeringsplan
7.3 Nazorg
8. Omgevingsaspecten
8.1 Omgevingsobjecten
8.1.1 Kabels & Leidingen
8.1.2 Gebouwen
8.2 Verkeersmanagement
8.2.1 Voertuig Verlies Uren (VVU)
8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder
8.2.3 Middelen/maatregelen
8.2.4 Handhaving (vaar/spoor)wegen
8.3 Ecologie
8.4 Geluidshinder/overlast
8.5 Stofhinder/overlast
8.6 Trillingen
8.7 Overig Omgevingsaspecten

Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten (pagina 131) Overzicht 20 geselecteerde Projecten
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5.1 Risicomanagement
De opdrachtgever kan EMVI-criteria stellen die betrekking hebben op risico’s welke verbonden zijn
aan een project. Vaak hanteert een opdrachtgever deze EMVI-criteria wegens risicobeperking voor
de opdrachtgever, en/of opdrachtnemer, of wegens bewustwording van het project. Kijkend naar de
aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 werden de volgende documenten in deze criteria
gevraagd: Risicoanalyse (1.1), Kans x Gevolg (1.2), Beheersmaatregelen(1.3), Ontzorgen
opdrachtgever (1.3.1), Risico Beperking(1.4), Kansen (1.5) en Overig Risicomanagement(1.6). De
benamingen van de (sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het (hoofd)document
Risicomanagement.
Bij een risicoanalyse(1.1) is het van belang om kennis en ervaring te hebben van het bepaald soort
project. Hierdoor kan de aannemer goed inschatten welke risico’s er (kunnen) zijn. Veelal is deze
risicoanalyse gevraagd door de opdrachtgever om algemene risico’s in kaart te brengen. Dit kunnen
dus allerlei soorten risico’s zijn. Wanneer risico’s in kaart gebracht zijn, kunnen deze geprioriteerd
worden. Sommige risico’s hebben een grote kans dat zij plaats vinden, andere hebben een minder
grote kans van plaatsvinden. Het is daarom van belang om in te kunnen schatten wat de kans is op
een risico en het eventuele gevolg dat dit risico met zich mee brengt (1.2). Bepaalde risico’s kunnen
beheerst worden. De kans dat deze doorgaan wordt hiermee beperkt. De beheersmaatregelen(1.3)
zijn erg risico-specifiek en kunnen soms maar één keer gebruikt worden. Met een risicobeheersing
wordt de opdrachtgever ook deels ontzorgt(1.3.1). Deze opdrachtgever komt namelijk minder voor
onvoorziene omstandigheden te staan, wat niet alleen prettig is voor de opdrachtgever maar ook
voor de aannemer (tijd, geld en kwaliteit van het project). Wanneer een risico niet beheerst kan
worden, kan deze vaak wel beperkt(1.4) worden. Het gevolg van een risico wordt hiermee verlaagd
waardoor het risico een minder grote impact heeft op het project. Naast risico’s kunnen er ook
kansen bestaan in een project. Op welke manier kan een project op tijd-, geldt of kwaliteitsgebied
een positieve impuls bevatten. Het in kaart brengen van deze kansen(1.5) is wederom niet alleen
voor de opdrachtgever van belang, maar ook gunstig voor de opdrachtnemer. Onder de documenten
Overig Risicomanagement(1.6) zijn (sub)documenten geplaatst die betrekking hebben op meerdere
documenten van hierboven. In de aanbestedingsleidraden was in totaal 25 keer een (sub)document
gevraagd over het (hoofd)document Risicomanagement.

5.2 Kwaliteit
In het bestek staat technische informatie over de aspecten van het project. Hierin staat ook de
kwaliteit van materialen en/of ruimtes omschreven. Dergelijke kwaliteit wordt door aannemers
aangeboden bij de inschrijving maar tijdens uitvoering wordt deze wel eens te wensen overgelaten.
Om dit controleerbaar te houden, kunnen opdrachtgevers dit aspect borgen met een EMVI-criterium.
Kijkend naar de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 werden de volgende documenten
gevraagd: Kwaliteitsbeoordeling (2.1), Kwaliteitsborging (2.2) en Overig Kwaliteit (2.3) De
benamingen van de (sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het (hoofd)document
Kwaliteit.
Het beoordelen van de kwaliteit geschied met bepaalde richtlijnen, vaak opgesteld door de
opdrachtgever. De beoordeling van de kwaliteit(2.1) dient namelijk inzichtelijk te zijn voor externe
partijen zodat niet alleen de aannemer maar ook een externe partij dergelijke kwaliteit kan
beoordelen. Parallel aan de kwaliteitsbeoordeling ligt de kwaliteitsborging(2.2). Hoe kan een
aannemer er voor zorgen dat de kwaliteit, die vooraf beschreven is, ook daadwerkelijk wordt
geleverd. Bij de kwaliteitsborging van een project is het daarom belangrijk om risico’s en gevolgen in
kaart te hebben, kennis en inzicht in bepaalde onderdelen en bouwmethodes te hebben en weten
hoe dat bepaalde kwaliteit gemeten kan worden. Het document Overig Kwaliteit (2.3) bezit
(sub)documenten die niet thuis horen onder één van de vorige twee soort documenten. Er was 10
keer een (sub)document gevraagd welke betrekking heeft op het (hoofd)document ‘Kwaliteit’.
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5.3 Planning
Bij het overschrijden van de opleverdatum kunnen er fikse boetes geclaimd worden bij een
aannemer. Dit heeft een reden. Aan een project zit een financieel rekenmodel. Hoe eerder het
project in gebruik kan worden genomen, hoe eerder er inkomsten gegenereerd kunnen worden.
Opdrachtgevers stellen hierom criteria aan zaken die te maken hebben met de Planning. Kijkend naar
de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 waren dat: Projectplanning (3.1),
Projectfasering (3.1.1), Kritieke Pad (3.2), Planningsrisico’s (3.3), Beheersmaatregelen (3.4) en
Doorlooptijden (3.5) De benamingen van de (sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel
van het (hoofd)document Planning
Bij een projectplanning(3.1) is het van belang om aantallen, taken en bijkomende zaken in kaart te
brengen. Hierdoor kan er een volledige en gedegen planning ontstaan. Op deze planning kan er een
specifieke Projectfasering (3.1.1) gevraagd worden. Bij ieder project zitten er ‘kritieke paden’ (3.2)63.
Naast deze kritieke paden zijn er ook risico’s die specifiek betrekking hebben op de planning(3.3).
Factoren als het weer, afhankelijkheid van onderaannemers en uitloop van werkzaamheden kunnen
de planning negatief beïnvloeden. Het inschatten van deze risico’s vergt enige ervaring maar zeker
ook kennis van bouwen. Wanneer deze risico´s niet uitgesloten kunnen worden, kunnen ze veelal wel
beheerst worden. Bij deze beheersmaatregelen(3.4) is het van belang om te weten wat de risico’s,
met bijbehorende gevolgen, zijn. Als gevolg van het risico kan namelijk de doorlooptijd (3.5) van een
project veranderen. Het in kaart brengen van deze doorlooptijden, en eventuele langere
doorlooptijden, geeft zicht op de verwachtte mijlpalen, waaronder de opleverdatum. Er was in totaal
15 keer een (sub)document gevraagd welke betrekking heeft op het (hoofd)document ‘Planning’.

5.4 Vergunningen
Elke vierkante meter in Nederland heeft een bepaalde bestemming. Wil je iets aanpassen aan deze
bestemming, dan zal er een vergunning aangevraagd moeten worden. Hiervoor zijn ook bepaalde
vergunningen vereist. De aanvraag en beheersing van deze vergunningen zijn veelal langlopende
trajecten. Bouwactiviteiten kunnen later gestart worden wanneer vergunningen niet op tijd
verkregen worden. Kijkend naar de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 werden de
volgende documenten gevraagd: Vergunningen Inventarisatie (4.1), Vergunningenplanning (4.2),
Beheersmaatregelen (4.3) en Overig Vergunningen (4.4). De benamingen van de (sub)documenten
zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het (hoofd)document Vergunningen
Het inventariseren (4.1) van alle benodigde vergunningen64 vraagt een goed totaalbeeld over niet
alleen het project maar ook over de uitvoerende werkzaamheden. Wanneer duidelijk in beeld is
welke vergunningen er aangevraagd moeten worden, kan men uit ervaring en regelgeving opmaken
hoeveel tijd er nodig is om deze aan te vragen. Hiermee kan men een vergunningenplanning(4.2)
maken. Hierin staan zaken als de aanvraag, bepaalde fases van de aanvraag en het opstellen van
documenten die nodig zal zijn voor deze aanvraag. Met een goede beheersing van dit traject(4.3)
kunnen doorlooptijden tot het minimum beperkt worden. Denk bij deze beheersing aan bijvoorbeeld
het opstellen van bezwaar- en beroepschriften, toezicht op de naleving van vergunningen en
beheersing van de vergunningenplanning65. Het document Overig Vergunningen (4.4) omvat
documenten die algemener van aard zijn ten opzichte van de voorgaande drie soort documenten. Er
was 12 keer een (sub)document gevraagd welke betrekking heeft op het (hoofd)document
‘Vergunningen’.
63

Kritieke pad: Reeks activiteiten in een project die in een bepaalde volgorde gedaan moeten worden en die
bepalend zijn voor de doorlooptijd van het totale project.
64
Vergunningen: een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.
Enkele voorbeelden van vergunningen zijn: de bouwvergunning, kapvergunningen en milieuvergunningen
65
http://www.balance.nl/files/pdf2/factsheet_vergunningmanagement.pdf, 21-05-2013, pagina 3
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5.5 Communicatie
Een project heeft veelal meerder belanghebbende. Elke belanghebbende heeft zijn eigen doelen bij
een project waardoor een project altijd een samenwerking zal zijn tussen verschillende partijen. Om
deze samenwerking goed te laten verlopen, kunnen er criteria gesteld worden die betrekking hebben
op de communicatie tussen deze partijen. Kijkend naar de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en
met 2013 waren dat: Communicatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer (5.1), Communicatie
Onderaannemers (5.2), Communicatie stakeholders (5.3), Communicatie Combinant66 (5.4) en Overig
Communicatie (5.5). De benamingen van de (sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel
van het (hoofd)document Communicatie.
Voor een goede sturing en beheersing van het project door de opdrachtgevers is een goede
communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(5.1) van groot belang. Aannemers moeten
regelmatig verantwoording afleggen aan de opdrachtgever over bijvoorbeeld het verloop van het
project. Onderaannemers(5.2) zijn daarentegen bij een project verantwoordelijk voor de levering
en/of uitvoering van (een deel van) het ontwerp en/of uitvoering. Andere belanghebbende bij een
project zijn de stakeholders(5.3). Deze stakeholders kunnen invloed uitoefenen, in positieve en
negatieve zin, op het project. Niet alleen het in kaart brengen van deze stakeholders maar zeker ook
het communiceren van het project(beheersing) vermindert de kans op negatieve invloeden zoals
rechtszaken welke veelal vertragingstijden opleveren. Hiernaast kan een opdrachtnemer er voor
kiezen met een combinant in te schrijven op een project. Dit heeft vaak te maken met
risicospreiding. Deze combinant heeft zijn eigen bedrijfsvoering, zijn eigen verantwoording aan het
managementteam en dus ook zijn eigen belangen in een project. Voor een goed verloop van het
project met een combinant is communicatie een basis(5.4). Het document Overig Communicatie(5.5)
omvat documenten die niet geplaats kunnen worden onder één (sub)document van hierboven. Er
was 11 keer een (sub)document gevraagd welke betrekking heeft op (hoofd)document
‘Communicatie’.

5.6 Organisatie
Anno 2013, ten tijden van de kredietcrisis, willen steeds meer opdrachtgevers op ‘safe spelen’.67
Hierdoor stellen opdrachtgevers steeds vaker, én ook strengere, eisen aan de organisatie van de
opdrachtnemer. Deze eisen kunnen op allerlei facetten van toepassing zijn. Veelal gaat het om zaken
die organisatorisch, strategisch of management-achtig van aard zijn. Opdrachtgevers willen zo min
mogelijk risico’s lopen ten tijden van het ontwerp en de uitvoering van een project. Kijkend naar de
aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 waren dit de volgende (sub)documenten:
Projectdoel (6.1), Belangen (6.2), Strategie (6.3), Continuïteit Organisatie (6.4), Organogram (6.5),
Projectorganisatie (6.6), Sleutelfunctionarissen (6.6.1), Managementstrategie (6.6.2),
Uitvoeringsorganisatie (6.7) en Communicatielijnen(6.8). De benamingen van de (sub)documenten
zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het (hoofd)document Organisatie
Projecten kunnen vele uiteenlopende doelen(6.1) van opdrachtgevers bezitten. Wanneer
opdrachtnemers de projectdoelen van de opdrachtgever goed in kaart heeft, kan de opdrachtnemer
sturen op deze doelen. Hierdoor weet de opdrachtnemer wat belangrijk is en wat minder belangrijk
voor de opdrachtgever is. Wanneer men weet wat de doelen bij een project zijn, kan men een
inschatting maken van welke belangen(6.2) de opdrachtgever bij het project heeft. Aannemers
kunnen niet altijd voldoen aan alle wensen en belangen van de opdrachtgever. Hierin vinden veelal
strategische(6.3) overwegingen plaats. Waar gaat de opdrachtnemer wel op in en waarop niet?
Strategische overwegingen vinden ook plaats bij het inschrijven op projecten. Een onderneming is
‘gezond’ wanneer deze continuïteit(6.4) heeft.
66
67

Combinant: Mede inschrijver op een project, inschrijven als combinatiepartij
Safe Spelen: minimaliseren risico’s voor de opdrachtgever.
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Het aantal projecten dat een organisatie aan kan heeft een minimum en een maximum, lettend op
de capaciteiten van de onderneming. Een goed team draagt bij aan deze continuïteit van de
organisatie. Duidelijke verdeling tussen taken van verschillende personen verkort
communicatietrajecten. Het organogram (6.5)is hierbij een middel om dit inzichtelijk te maken. De
organisatie welke specifiek opgesteld wordt voor een project, de projectorganisatie(6.6), heeft voor
het groot gedeelte zelf in de hand of het project al dan niet succesvol opgeleverd wordt. De inzet van
de juiste mensen op de juiste positie is naast strategisch ook management-technisch van aard. De
sleutelfunctionarissen (6.6.1) zijn in deze projectorganisatie de leidinggevende van de
desbetreffende afdeling. Wie op welke plek wordt ingezet heeft vooral te maken met de
managementstrategie (6.6.2) van de organisatie. Naast projectorganisaties zijn er ook
uitvoeringsorganisaties(6.7). Deze zijn verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van het
uitvoeringsgedeelte. Ook hier geldt dat de inzet van de juiste mensen op de juiste positie zowel
strategisch- als management-technisch van aard is. Binnen deze project- en uitvoeringsorganisaties
wordt er minder tijd verloren wanneer communicatielijnen(6.8) duidelijk zijn. Niet alleen voor de
opdrachtgever, ook voor de buitenwereld is het goed om te weten wie zijn aanspreekpunt is. Er was
in totaal 22 keer een (sub)document welke betrekking heeft op het (hoofd)document ‘Organisatie’.

5.7 Projectfases
Aannemers zijn niet altijd betrokken bij elke fase van een project. De drie belangrijkste fases voor
een aannemer zijn de ontwerp- uitvoerings- en nazorgfase. Binnen deze fases wordt er door de
opdrachtgever gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de markt, oftewel: de aannemer.
Kijkend naar de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 waren de volgende documenten
gevraagd: Ontwerpfase (7.1), Beheersing van het ontwerp (7.1.1), Middelen voor het ontwerp
(7.1.2), Planning Documenten Ontwerpproces (7.1.3), Ontwerp in Relatie tot Uitvoering (7.1.4),
Ontwerp in Relatie tot Omgeving (7.1.5), Uitvoering (7.2), Uitvoeringsplan (7.2.1) en de Nazorg (7.3).
De benamingen van de (sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het
(hoofd)document Projectfases.
In de ontwerpfase (7.1) worden de plannen gemaakt die nodig zijn voor de uitvoering. Deze fase kent
enkele cruciale beslissingen. Hoe verder het project verloopt, hoe moeilijker, en vaak duurder,
aanpassingen zijn. Dit traject kent dan ook vele risico’s op beslissingen die gevolgen hebben voor de
uitvoering van een project. Het beheersen van de documenten die nodig zijn voor het ontwerp
(7.1.1) zorgt er voor dat de juiste documenten op de juiste plaats zijn. De middelen die ingezet
kunnen worden bij de ontwerpfase (7.1.2) kunnen dit traject soepeler laten verlopen. Denk
bijvoorbeeld van een cloudopslag. Aan de hand van een planning voor de documenten tijdens de
ontwerpfase (7.1.3) weet iedereen wanneer welk document gereed moet zijn. De relatie tussen het
ontwerp en de uitvoering (7.1.4) vraagt een beheersing van het totale traject. De afspraken die
gemaakt zijn tijdens de ontwerpfase moeten wel terug komen in de uitvoeringsfase. Het ontwerp in
relatie tot de omgeving (7.1.5) draagt aan de ruimtelijke inpassing bij. In combinatie met de
ontwerpfase is het mogelijk om te bepalen hoe de uitvoering(7.2) van een project verzorgd gaat
worden. Van alle plannen die uit de ontwerpfases voortkomen, moet een uitvoering volgen die de
belangen van de opdrachtgever (op Tijd-, Geld- en Kwaliteitsgebied) behartigt. Technische kennis,
rekening houden met omgevingsaspecten en risico’s die verbonden zijn aan het project, zijn enkele
aspecten die komen kijken bij een project in de uitvoering. Tijdens de uitvoeringsfase worden de
plannen vertaald in een concreet bouwwerk. In een uitvoeringsplan (7.2.1) wordt de beoogde
werkwijze uitgelegd. Na de uitvoeringsfase volgt de nazorgfase. In deze fase wordt onder andere de
kwaliteit van het bouwwerk op de proef gesteld. Is er veel onderhoud nodig, zijn bepaalde delen niet
op orde(materialen of bouwdelen) of moeten er alsnog ‘dingen’ aangepast worden? Alle fases tot en
met de uitvoering worden in de nazorgfase in gebruik genomen door de (eind)gebruikers. Er was 15
keer een (sub)document gevraagd welke betrekking heeft op het (hoofd)document ‘Projectfases’.
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5.8 Omgevingsaspecten
Een project vindt altijd plaats in een omgeving waarin het raakvlakken heeft met iets of iemand
anders. Deze raakvlakken kunnen een grote impact hebben op het project, het proces en/of zelfs op
de opdrachtgever. Het in kaart brengen, monitoren en beheersen van deze raakvlakken kan veel tijd
en geld in beslag nemen/kosten maar loont zich snel uit in een succesvoller uitvoeringsproces.
Kijkend naar de aanbestedingsleidraden van 2008 tot en met 2013 werden (sub)documenten als
Omgevingsobjecten (8.1), Kabels & Leidingen (8.1.1), Gebouwen (8.1.2), Verkeersmanagement (8.2),
Voertuigverliesuren (8.2.1), Minimaliseren Verkeershinder (8.2.2), Middelen/maatregelen (8.2.3),
Handhaving (vaar/spoor) wegen (8.2.4), Ecologie (8.3), Geluidshinder/overlast (8.4), Stofhinder/
overlast (8.5), Trillingen (8.6) en overig Omgevingsaspecten (8.7) gevraagd. De benaming van de
(sub)documenten zijn zelf opgesteld en zijn onderdeel van het(hoofd)document Omgevingsaspecten.
Tastbare omgevingsobjecten (8.1) kunnen soms wel en soms niet verplaatst worden. De informatie
over deze omgevingsobjecten komt vanuit verschillende bronnen. Het kadaster bezit informatie over
Kabels & Leidingen (8.1.1) die op het perceel kunnen liggen. Een ander omgevingsobject, Gebouwen
(8.1.2) kunnen meestal niet verplaatst worden. Vaak, vooral in stedelijke gebieden, moeten deze
beschermd worden tijdens uitvoering. Naast deze omgevingsobjecten heeft een project ook vaak
invloed op het verkeer. Het (deels) afzetten van wegen kan grote gevolgen hebben voor de
omgeving. Bij verkeersmanagement (8.2) is het van belang om dat gedrag van weggebruikers in kaart
te brengen, het inschatten van gevolgen die veroorzaakt worden door de uitvoering en kennis
hebben over beheersmaatregelen. De Voertuit Verlies Uren (8.2.1) op een bepaalde locatie is een
maatstaf van vertragingstijden dat de (gemiddelde)automobilist oploopt. Deze verkeershinder (8.2.2)
kan geminimaliseerd worden waardoor verkeersdeelnemers zo min mogelijk last ondervinden van
het project. Een omleiding die geen vertraging oplevert bijvoorbeeld. Aan de maatregelen/middelen
(8.2.3) die hierbij ingezet worden kunnen eisen gesteld worden door de opdrachtgevers of
stakeholders. Niet altijd kunnen (vaar/spoor)wegen(8.2.4) afgezet of afgebroken worden. Ook heeft
een project altijd invloed op zijn omgeving. De ecologie (8.3), flora68 en fauna69, kunnen op allerlei
manieren aangetast worden door de uitvoering van het project, of het project wat opgeleverd is zelf.
Territoria, populaties en landschappen kunnen derhalve beschadigd raken waardoor de natuur
verstoord wordt. De hoeveelheid geluidshinder(8.4) dat getolereerd wordt is, zoals de overige
aspecten, erg locatie-afhankelijk. Vele studies houden zich bezig met het ontstaan van geluid, de
verplaatsing van geluid en de hinder die hieraan ondervonden kan worden. Ook stofhinder (8.5) is
erg locatie-afhankelijk. Het is logisch dat er in een binnenstad minder stof wordt getolereerd dan in
een buitengebied. Verstoppingen, medische klachten en slijtage aan gebouwen in de directe
omgeving kunnen gevolgen zijn. Trillingen (8.6) worden veroorzaakt door het aanbrengen van
onderdelen in de grond. Ook wanneer een grote massa op de grond ‘knalt’ kunnen er trillingen door
de aardbodem verplaatst worden wat schade aan het project of de omgeving kan geven. Het
document Overig Omgevingsaspecten (8.7) omvat documenten die niet onder één van de vorige
documenten geplaats kan worden. Er was 35 keer een (sub)document gevraagd welke betrekking
heeft op het (hoofd)document Omgevingsaspecten.

5.9 Samenvattend
Uit dit onderzoek kan worden afgeleid dat er acht documenten zijn die gevraagd kunnen worden bij
de drie belangrijkste categorieën voor BESIX Nederland. Deze acht documenten zijn:
risicomanagement, kwaliteit, planning, vergunningen, communicatie, organisatie, projectfases en
omgevingsaspecten. Deze documenten staan niet altijd op zichzelf. Er kunnen overlappingen zijn
tussen de gestelde criteria die dus met meerdere documenten beantwoord moeten worden.70
68

Flora (plantkunde): De wetenschap die zich bezig houdt met planten
Fauna (biologie): De wetenschap die zich bezig houdt met dieren.
70
Zie bijlage 5 ‘Omschrijving van de projecten’ (pagina 174) Overlapping van de documenten
69
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6. Koppeling tussen criteria en documenten bij BESIX Nederland
In dit hoofdstuk zullen verschillende onderzoeksvragen beantwoord worden. Hoofdstuk 6.1 bezit de
onderzoeksvraag: ´welke kennis voor deze documenten is geborgd binnen BESIX Nederland’. Deze
vraag wordt door middel van een interview beantwoord en zal iets vertellen over de sterke en
zwakke punten van BESIX Nederland met deze documenten. Vervolgens wordt er in paragraaf 6.2 de
onderzoeksvraag, ´welke EMVI-documenten hebben de hoogste prioriteit voor BESIX Nederland´
beantwoord. Aan de hand van een analyse wordt onderzocht welke (sub)documenten belangrijker
zijn dan andere. Op het einde van dit hoofdstuk zal er een koppeling gelegd worden tussen de
onderzoeksvragen hierboven om de vraag, ´hoe kan de kennis voor deze EMVI-documenten geborgd
worden binnen BESIX Nederland´ te kunnen beantwoorden. Deze laatste vraag is een vervolg stap
om te kijken hoe de sterkte of zwakte van de documenten verbeterd kunnen worden.

6.1 Kennis voor documenten binnen BESIX Nederland
Aan de hand van tabel 4, Overzicht (sub)documenten pagina 25, en een gesprek met dhr. A. Heeren71
over deze (sub)documenten, is er een overzicht opgesteld met hierin de sterke en zwakke punten
van BESIX Nederland/BESIX Group. In het gesprek met dhr. A. Heeren kwam naar voren dat BESIX
kennis voor bepaalde documenten wel of niet aanwezig heeft binnen de organisatie, aangegeven
met een ‘groene’, ‘rode’ of ‘oranje’ kleur. Groen staat voor het volledige in huis hebben én ook op
niveau van de kennis voor een bepaald document. Rood staat voor het helemaal niet in huis hebben
van kennis voor een bepaald document. Oranje staat voor het wel aanwezig zijn van de kennis maar
afhankelijk van het niveau van de uitvraag, wel of niet op niveau van deze kennis voor een bepaald
document. Document 8 Omgevingsaspecten is beoordeeld op de (sub)documenten. Het document
Omgevingsaspecten omvat vele verschillende onderwerpen waarbij BESIX Nederland bepaalde
kennis voor documenten wel, deels wel of niet in huis heeft. Hieronder wordt uitgelegd hoe
bepaalde documenten in de organisatie wel of niet geborgd zijn.
6.1.1 ‘Groene’ documenten
Voor de volgende documenten heeft BESIX de kennis in eigen huis:








2. Kwaliteit
3. Planning
4. Vergunningen
5. Communicatie
6. Organisatie
7. Projectfases
8.1.2 Omgevingsobjecten (gebouwen)

2. Kwaliteit kwaliteitsdeskundige
BESIX heeft verschillende kwaliteitsdeskundige in dienst. Zij coördineren de kwaliteitsdocumenten
voor een project. Zij zijn de deskundige met ervaring op het beoordelen en borgen van dergelijke
kwaliteit. BESIX Nederland beschikt over de kennis voor alle (sub)documenten die nodig is voor het
(hoofd)document Kwaliteit.
3. Planning
BESIX Nederland heeft enkele junior planners in dienst. Zij maken het gros van de planningen. Door
middel van opleidingstrajecten wordt de kennis en ervaring van deze planners verbreed en verdiept.
Wanneer er voor een planning special expertise vereist is, wordt Brussel (het hoofdkantoor)
‘ingeschakeld’. Hier zitten seniorplanners met ervaring over de hele wereld. BESIX beschikt dus over
de kennis welke nodig is voor het (hoofd)document planning.
71

Zie bijlage 6 ‘Gesprek Alexander Heeren (pagina 189) Groen/Oranje/Rood beoordeling
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4. Vergunningen
Het personeelsbestand van BESIX kent een Functionaris Vergunningen. Deze regelt alles rondom het
verkrijgen van vergunningen. Van de verschillende soorten vergunningen die er nodig zijn tot het
daad werkelijke proces van aanvragen bij vergunningverleners. BESIX Nederland beschikt dus over de
kennis die nodig is voor de (sub)documenten van het (hoofd)document Vergunning.
5. Communicatie
Het document ‘Communicatie’ bestrijkt verschillende niveaus van een organisatie. Dit wordt hierom
ook op verschillende manieren verzorgd. De projectmanager verzorgt, op hoofdlijnen, de
communicatie met de opdrachtgever en de eventuele combinant. De omgevingsmanager regelt de
communicatie met stakeholders van een project. Tot slot verzorgd het uitvoeringsteam de
communicatie met de onderaannemers. BESIX Nederland beschikt dus, op verschillende manieren,
over de kennis welke nodig is voor de (sub)documenten van het (hoofd)document Communicatie.
6. Organisatie
Net zoals in het document ‘Communicatie’ wordt ook het document ‘Organisatie’ op verschillende
manieren ingevuld. Afhankelijk van de uitvraag van de opdrachtgever is dit document bedrijfs-breed
of project-specifiek. Dit treft dan ook de managers, projectmanagers, uitvoerders en
werkvoorbereiders. De gevraagde documenten kunnen door deze functies opgesteld worden. Op
verschillende manieren beschikt BESIX Nederland dus over de kennis welke nodig is voor het
opstellen van (sub)documenten van het (hoofd)document Organisatie.
7. Projectfases
Dhr. A. Heeren gaf aan dat er bij documenten over ‘Projectfases’ een verdeling zit tussen ‘groen’ en
‘rood’. BESIX bouwt vele uiteenlopende projecten. Doordat elk project een uniek project is, wordt op
een project wat doorlopen wordt, een kennis vergaard die van toepassing is op dat project. Deze
kennis is deels wel/deels niet toepasbaar bij andere projecten. Hierdoor ontstaat er een scheiding
binnen deze documenten, en dus ook de aanwezige kennis. Afhankelijk van het soort project en de
uitvraag van de opdrachtgever, bezit BESIX de kennis om deze documenten op te stellen.
8.1.2 Gebouwen (Omgevingsobjecten)
Doordat BESIX op vele verschillende locaties bouwt hebben zij in de voorbij gaande jaren veel kennis
opgedaan rondom het bouwen in een stedelijk gebied. De ervaring met het omgaan van gebouwen
in de omgeving van een project zit hierom goed geborgd binnen de organisatie. Van het
(hoofd)document Omgevingsaspecten is de kennis welke nodig is voor het (sub)document
Gebouwen volledig in eigen huis.
6.1.2 ‘Oranje’ documenten
Naast het in huis hebben van de kennis voor de documenten hierboven, heeft BESIX op andere
documenten een basis kennis aanwezig. Deze basis kennis voldoet aan de meest voorkomende
criteria van de opdrachtgever. Het betreft hier de volgende documenten:
1. Risicomanagement
8.2.3 Midden/Maatregelen, 8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) wegen
8.4 Geluidshinder, 8.5 Stofhinder, 8.6 Trillingen
1. Risicomanagement
Het risicomanagement van een project is een erg breed begrip. Dit kan slaan op allerlei aspecten van
een project. BESIX heeft ervaring, en mensen in dienst die gespecialiseerd zijn, in het
risicomanagement van een project. Deze ervaring en mensen zijn echter geen garantie voor de
toekomst. Vele aspecten bepalen of dat de kennis en ervaring rondom risicomanagement voldoende
is voor een nieuw project. Hierdoor is sommige kennis wel en sommige kennis niet aanwezig.
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8.2.3 Middelen/Maatregelen, 8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) Wegen (verkeersmanagement)
Doordat BESIX in de voorbijgaande jaren regelmatig beroep heeft gedaan op verkeersmanagers,
hebben zij een deel van deze kennis ‘eigen’ gemaakt. Dit wil zeggen dat BESIX Nederland een kennis
heeft ontwikkeld voor de meest voorkomende criteria die gesteld kunnen worden over deze 2
documenten. Net zoals bij Risicomanagement is deze basis kennis geen garantie voor de toekomst
waardoor er bij gecompliceerde criteria een verkeersspecialist nodig zal zijn. Hierdoor is de kennis
welke nodig is voor deze (sub)documenten deels wel en deels niet aanwezig.
8.4 Geluidshinder, 8.5 Stofhinder, 8.6 Trillingen
Door de jarenlange ervaring in bouwen is er ervaring, en deels kennis, opgedaan op deze drie vormen
van hinder. BESIX Nederland kan een inschatting maken van dergelijke hinder maar BESIX bezit
bijvoorbeeld niet de software om deze inschattingen te kunnen onderbouwen. Hiervoor zal er dus
beroep gedaan moeten worden op de specialisten van de markt die dit wel kunnen verzorgen. Dit
maakt het dat kennis voor deze (sub)documenten deels wel en deels niet aanwezig is.
6.1.3 ‘ Rode’ documenten
Naast het wel of deels in huis hebben van de kennis die nodig is voor de vorige (sub)documenten, gaf
dhr. A. Heeren in het gesprek ook aan dat bepaalde kennis van documenten niet aanwezig is binnen
BESIX Nederland. Het betreft hier zowel het niet in huis hebben van inhoudelijke kennis als ervaring.
7. Projectfases
8.1.1 Kabels & Leidingen
8.2.1 Voertuig Verlies Uren, 8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder
8.3 Ecologie
7. Projectfases
Zoals eerder uitgelegd is heeft BESIX Nederland voor een groot gedeelte kennis van projecten zelf in
huis. BESIX staat open voor nieuwe markten. De kans is hierom aanwezig dat BESIX nieuwe soort
projecten binnen haalt. Hierdoor kan de bestaande kennis en ervaring onvoldoende zijn voor het
project. Bij de fases van een project probeert BESIX natuurlijk wel zoveel mogelijk kennis te borgen in
eigen organisatie. Hierdoor kan deze kennis (deels) toegepast worden bij andere projecten.
8.1.1. Kabels & Leidingen (omgevingsobjecten)
Het in kaart brengen van kabels & leidingen, beheersen en/of eventuele verplaatsen hiervan vergt
een speciale expertise welke BESIX niet in huis heeft.
8.2.1 Voertuig Verlies Uren (VVU), 8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder (verkeershinder)
Doordat BESIX geen specifieke verkeersspecialisten in huis heeft, kan BESIX zelf geen berekeningen
en/of documenten opstellen die betrekking hebben op een criteria als ‘Voertuig Verlies Uren’ of
‘Minimaliseren Verkeershinder’.
8.3 Ecologie
Doordat deze kennis niet vaak nodig is, zijn er binnen BESIX Nederland geen specialisten op het
gebied van Ecologie. BESIX Nederland heeft hierin wel een basis ervaring in.
Opmerking:
Document 8.7, overig omgevingsaspecten, is bewust niet mee genomen in deze beoordeling. Dit
document bestrijkt meerdere (sub)documenten van document 8 waardoor kennis voor dit document
de ene keer wel -, de andere keer deels – of soms helemaal niet aanwezig is bij BESIX Nederland.

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 33

Koppeling tussen criteria en documenten bij BESIX Nederland

6.2 Prioritering van de documenten
Uit het volgende onderzoek is gebleken welke (sub)documenten, en ook welke documenten, de
hoogste prioriteit zouden moeten hebben. Onderzocht is niet alleen welk (sub)document er gevraagd
is, ook de punten die te behalen konden worden bij deze EMVI-criteria uit de aanbestedingsleidraden
zijn meegenomen in deze berekening. Hoe vaker dat een (sub)document gevraagd wordt, hoe hoger
de prioriteit. Dit geldt ook voor de punten die BESIX Nederland kon scoren. Wanneer er bij een
(sub)document veel punten te behalen valt, heeft dit natuurlijk een hogere prioriteit dan een
(sub)document waar minder punten te behalen valt. De rekensom die hierbij uitgevoerd is, is als
volgt: de te behalen punten op een document zijn gedeeld door het totaal aantal te behalen punten
(het percentage te behalen punten van het geheel). Hiernaast is het aantal keer dat een document
gevraagd is, gedeeld door het totaal aantal gevraagde documenten (het percentage van het aantal
keer dat het document gevraagd werd ten opzichte van de totaal gevraagde aantal documenten).
Deze twee cijfers zijn vermenigvuldigd met elkaar waarna het waarderingspunt volgde72. Deze
resultaten, en een overzicht van de documenten, zijn terug te vinden in de bijlage 5 onder de
hoofdstukken 5.8 tot en met 5.12 (pagina 182).
Het onderzoek naar de EMVI-criteria in verhouding tot de documenten leidt tot een prioritering van
de (sub)documenten. De 10 belangrijkste (sub)documenten treft u hieronder in tabel 5 Prioritering
van de (sub)documenten.
Positie

(sub)documenten

Puntenwaardering

1

1.6 Overig Risicomanagement

95,89

2

8.2.3 Middelen/maatregelen

33,44

3

8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder

18,80

4

2.2 Kwaliteitsborging

15,85

5

7.2 Uitvoering

14,93

6

8.2.1 Voertuig Verlies Uren (VVU)

14,83

7

1.3.1 Ontzorgen Opdrachtgever

12,96

8

5.3 Communicatie Stakeholders

12,59

9

7.2.1 Uitvoeringsplan

12,18

10

1.1 Risicoanalyse

8,74

Tabel 5 Prioritering van de (sub)documenten

Deze berekening is ook gevoerd onder de acht (hoofd)documenten. Hoe belangrijk is het ene
document in verhouding tot het andere document? Dit treft u in tabel 6 Prioritering van de
documenten.
Positie

Documenten

Puntenwaardering

1

8. Omgevingsaspecten

709,51

2

1. Risicomanagement

450,30

3

7. Projectfases

136,95

4

6. Organisatie

131,42

5

3. Planning

93,41

6

5. Communicatie

50,64

7

2. Kwaliteit

30,52

8

4. Vergunningen

20,36

Tabel 6 Prioritering van de documenten
72
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6.3 Borging van de documenten
Hieronder wordt uitgelegd hoe dat bepaalde kennis voor documenten geborgd zou kunnen worden.
6.3.1 ‘Groene’ documenten
De documenten die BESIX Nederland op orde heeft zonder dat er hiervoor externe hulp nodig is zijn:
2. Kwaliteit
3. Planning
4. Vergunningen
5. Communicatie
6. Organisatie
7. Projectfases
8.1.2 Gebouwen (Omgevingsobjecten)
De kennis voor deze documenten zal op pijl gehouden moeten worden om dit op niveau te houden
zodat er geen externe kennis nodig is om documenten van bovenstaande op te kunnen stellen.
6.3.2 ‘Oranje’ documenten
De kennis voor onderstaande (sub)documenten is deels wel en deels niet aanwezig in de organisatie.
1. Risicomanagement
8.2.3 Midden/Maatregelen
8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) wegen
8.4 Geluidshinder, 8.5 Stofhinder, 8.6 Trillingen
1. Risicomanagement
Het (hoofd)document risicomanagement staat op de 2e plaats qua prioriteit. Dit (hoofd)document is
zo hoog geprioriteerd doordat dit niet alleen vaak gevraagd is door de opdrachtgever. Met dit
(hoofd)document kon ook de meeste waarde van de EMVI-score behaald worden. BESIX Nederland is
dan ook zeer aan te bevelen om dit document goed op orde te brengen.
Gezien de hoeveelheid dat er gevraagd is naar dit document zal er een strategische overweging
plaats moeten vinden waarin nieuw personeel aangenomen wordt, een huidige functie bijscholing
verdiend of dat er externe kennis ingewonnen moet worden, door middel van een adviesbureau. De
voorkeur hiervoor zou uit moeten gaan naar interne kennis. Wanneer deze kennis intern geborgd zit,
weet deze persoon ook het ‘reilen en zeilen’73 van de onderneming waardoor er niet alleen
productiever maar ook efficiënter gewerkt zou kunnen worden. Er zullen altijd uitzonderingen van
EMVI-documenten gevraagd kunnen worden waarbij kennis gewoonweg niet in huis is. Voor het
succesvol beantwoorden van deze uitzonderingen is het daarom aan te raden om dergelijke kennis
van een adviesbureau in te winnen. Deze kunnen de criteria goed beantwoorden en onderbouwen.
8.2.3 Middelen en maatregelen (verkeersmanagement)
Middelen en maatregelen voor het verkeer staat op plaats twee qua prioriteit van de documenten
die gevraagd worden. BESIX Nederland kan aan de hand van de uitvraag niet altijd zelf dit onderdeel
invullen. Op het gebied van communicatie kan BESIX Nederland dit zelf opvangen. Gaat het
document echter verder dan deze communicatie, dan zal hiervoor externe kennis nodig zijn.
Bijvoorbeeld een verkeersmanagementbureau. Door middel van een vaste
samenwerkingsovereenkomst kan deze kennis geborgd worden in de organiastie.
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8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) wegen (verkeersmanagement)
Dit document staat laag op de lijst qua prioriteit (positie 32) en wordt vaak ook opgelost door BESIX
Nederland zelf wanneer het document gaat over communicatie. Voor specifieke criteria zal een
externe partij nodig zijn. Hier zou BESIX Nederland zich niet zozeer op hoeven richten. De prioriteit
licht niet zo hoog als voorgaande documenten. In veel gevallen kan dit document opgesteld worden
door het zelfde verkeersmanagementbureau die ook het vorige document, Middelen/maatregelen,
opstelt. Een samenwerkingsovereenkomst met z’n verkeersmanagementbureau is hierom aan te
raden.
8.4 Geluidshinder/8.5 Stofhinder/8.6 Trillingen
Deze documenten staan erg laag op de prioriteit-lijst voor BESIX Nederland, namelijk op positie 35,
36 en 37. Deze drie aspecten kunnen gezien worden als hinder naar de omgeving en zijn hier
specifiek van aard. Specifiek gericht op geluid, stof of trillingen. De communicatie over deze hinder
kan BESIX Nederland zelf door middel van de omgevingsmanagers. Echter, er wordt vaak gevraagd
naar specifieke afbeeldingen met een overzicht van de hinder. Denk aan grafiekjes die hinder
weergeven in eenheden. BESIX Nederland heeft hiervoor geen software en kennis in huis. Deze
software zal voor BESIX ook niet rendabel kunnen zijn doordat dergelijke grafiekjes weinig gevraagd
worden. Het advies is echter wel om hierin een samenwerkingsverband aan te gaan, met een
specialist, voor de keren dat deze specifieke onderdelen gevraagd worden.
6.3.3 ‘Rode’ documenten
De (sub)documenten welke BESIX Nederland niet op orde heeft zijn:
7. Projectfases
8.1.1 Kabels & Leidingen (Omgevingsobjecten)
8.2.1 Voertuig Verlies Uren (Verkeersmanagement)
8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder (Verkeersmanagement)
8.3 Ecologie
7. Projectfases
Het (sub)document projectfases binnen BESIX Nederland staat ook bij de ‘Groene’ (sub)documenten.
Maar, er zullen altijd technieken en aspecten zijn waar BESIX geen kennis van heeft. Deze kennis zal
dan ook ingehuurd moeten worden. Afhankelijk van het soort project is het aan te raden om hier een
breed bestand aan onderaannemers/adviesbureaus te hebben die, bij elkaar, zo veel mogelijk kennis
hebben.
8.1.1 Kabels & Leidingen (Omgevingsobjecten)
Het (sub)document Kabels & leidingen staat op positie 24 wat betreft prioriteit voor BESIX. Er werd
niet vaak een EMVI-criterium gesteld over Kabels & Leidingen en bij dit criterium viel ook geen hoge
score te behalen. Echter, deze specifieke kennis is weggelegd voor bedrijven die deze kennis wel
bezitten. Veelal grondbedrijven hebben kennis en verstand van kabels en leidingen en kunnen met
hen ervaring deze ook goed beheersen. De aanbeveling richting BESIX is dan ook: zorg dat je hier
vaste partners in krijgt die dit op niveau hebben. BESIX Nederland zou niet iemand in dienst kunnen
nemen die 40 uur per week bezig is met dit (sub)document doordat dit document te weinig gevraagd
werd.
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8.2.1 Voertuigverliesuren (verkeersmanagement)
Voor het berekenen van voertuigverliesuren is hoog geschoolde kennis vereist. Er zijn geen
standaard maatstaven voor het gedrag van verkeersdeelnemers. Om dit hierom goed te kunnen
beantwoorden is het niet alleen van belang dat dergelijke kennis aanwezig is, dit moet men ook
kunnen onderbouwen. Computersoftware die gericht is op het bepalen van voertuigverliesuren zijn
duur. De licentie is een fikse investering en de vraag is of deze zich wel leent voor BESIX Nederland.
Voertuigverliesuren staat op positie 6 qua prioriteit, dit verdient zeker de aandacht van BESIX
Nederland. Kijkend naar het verleden kan er echter geconcludeerd worden dat er geen functie
vervuld kan worden van 40 uur in de week. Hierom raden wij BESIX Nederland af iemand in dienst te
nemen op het gebied van Voertuigverliesuren (verkeersmanagement). Het is wel aan te raden om
hier een geschikt samenwerkingsverband met een verkeersmanagementbureau aan te gaan welke
(ook) gespecialiseerd is in Voertuigverliesuren. Zij hebben niet alleen de kennis en kunde van dit
onderwerp, zij beschikken ook over de middelen.
8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder (verkeersmanagement)
Zoals bij het vorige advies te lezen is, wordt ook hier een kennis en ervaring gevraagd waarbij dit erg
specifiek is op het gebied van verkeersmanagement. Minimaliseren Verkeershinder staat op positie 3
qua prioriteit. De hoeveelheid keer dat dit gevraagd werd is hoog alsmede de score die behaald kon
worden. Echter, ook hierbij geldt dat er geen functie voor 40 uur in de week vervuld kan worden.
Zelfs in combinatie met het opstellen van het (sub)document voertuigverliesuren kan deze functie
van 40 uur in de week niet vervuld worden. Door de hoge prioriteit is het wel aan te raden een
samenwerkingsverband aan te gaan met een adviesbureau welke gespecialiseerd is in
verkeershinder, of beter gezegd: in Verkeersmanagement. Kennis, kunde en middelen zijn dan van
hoog niveau waardoor er een goede invulling van de EMVI-documenten geborgd kan worden.
8.3 Ecologie
De ‘wereld’ van flora en fauna is voornamelijk gericht op de biologische invulling hiervan. Bouwers
zijn in dit opzicht te weinig bezig met de biologische invulling van planten en dieren. Ons advies is
ook: „houdt deze twee ‘werelden’ gescheiden”. Bouwers hebben in zekere zin te maken met de
ecologie maar verschillende overheid-systemen, zoals een ruimtelijk bestemmingsplan bijvoorbeeld,
hebben deze invulling voor een groot gedeelte al verzorgd. Er is de afgelopen 6 jaar, 2 keer een
document over de ecologie gevraagd waarbij wel een redelijke score behaald kon worden. Qua
prioriteit staat Ecologie dan ook op positie 14. 74 Door de geringe uitvraag naar kennis in het
document ecologie is de aanbeveling richting BESIX Nederland deze te zijner tijd in te laten vullen
door deskundige. Lokale deskundige hebben verstand van de ecologie van de locatie van het project
waardoor de invulling van de uitvraag ook meer gericht is op de locatie van het project. Dit zal de
score op Ecologie moeten bevorderen.

6.4 Samenvattend
Uit dit hoofdstuk is af te leiden dat BESIX Nederland kennis voor bepaalde (sub)documenten mist
welke snel op niveau gebracht moet worden. De (sub)documenten score hoog op de lijst qua
prioriteit en BESIX Nederland heeft deze kennis niet geborgd in de organisatie. Het advies is om zo
snel mogelijk naar de kennis die nodig is voor deze (sub)documenten te kijken en vervolgens de
minder belangrijke (sub)documenten (kennis) te behandelen. De kennis voor (sub)documenten die
wel op orde zijn moet op niveau gehouden blijven.
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7. Conclusie, Aanbevelingen en Beperkingen van het verslag
Hieronder volgen de conclusies voor BESIX Nederland welke voortkomen uit dit afstudeerverslag.

7.1 Conclusie
Er kan gesteld worden dat de bouwwereld zich in een revolutie bevindt. Tijden zijn moeilijk en er
worden steeds meer eisen gesteld aan de opdracht. De traditionele wijze van aanbesteden volstaat
niet langer meer. De markt vroeg om een verandering en deze vindt momenteel plaats.
Onderzoeksvraag 1: Is EMVI trend of toekomst in Nederland?
Naast de wetgeving, welke nagenoeg verplicht om te gunnen op EMVI, zien verschillende
opdrachtgevers de meerwaarde van gunnen op EMVI in. De formulering van de EMVI-criteria is
echter nog een punt van discussie. Aanbestedende diensten zijn verplicht, vanuit de wetgeving, om
de uitvraag zo concreet mogelijk op te stellen. Verschillende partijen zijn van mening dat het
innovatieve aspect van EMVI juist tot zijn recht komt wanneer er meer vrijheid in de uitvraag
gegeven wordt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat gunnen op EMVI de toekomst is van het
aanbesteden en voorlopig relevant blijft in de bouwwereld en zal dan ook zeker, voorlopig, niet
verdwijnen.
Onderzoeksvraag 2: Welke EMVI-criteria worden er gebruikt bij gunnen op EMVI in Nederland?
De in Nederland gebruikte EMVI-criteria lopen zeer uit één, afhankelijk van de opdrachtgever, het
project, de locatie, stakeholders et cetera. Het CROW, ‘het nationale kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte’ in Nederland, heeft in samenwerking met
Bouwend Nederland en Ballance & Result de EMVI-criteria bibliotheek opgesteld. Met het oog op de
EMVI-criteria uit de aanbestedingen zijn projecten uit het verleden doorgelicht waarbij dergelijke
EMVI-criteria gevraagd werden door de opdrachtgever. Deze EMVI-criteria zijn onderverdeeld in een
9-tal categorieën. Deze categorieën zijn: functionaliteit, beschikbaarheid, esthetica & inpassing,
duurzaamheid (product), levensduur, gebruikersvriendelijkheid, duurzaamheid (proces),
omgevingsvriendelijkheid en risicobeheersing. Deze categorieën, met EMVI-criteria als voorbeelden,
hebben betrekking op het product (het project) of het proces (uitvoeringsfase). Met deze EMVIcriteria bibliotheek is een inspiratiebron voor opdrachtgevers gegeven wat het gebruik van EMVIcriteria zou moeten bevorderen.
Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de belangrijkste EMVI-criteria voor BESIX Nederland?
Na een onderzoek naar de aanbestedingen van BESIX Nederland van de afgelopen 6 jaren
(2008 – 2013) kwam naar voren dat het gebruik van EMVI-criteria bij aanbestedingen flink is
toegenomen. Rijkswaterstaat spande hiermee de kroon door nagenoeg alle aanbestedingen te laten
gunnen op EMVI. Met het oog op de EMVI-criteria bibliotheek kwam naar voren dat er 3 categorieën
wel erg vaak gesteld werden. Risicobeheersing, Omgevingsvriendelijkheid en Verkeershinder waren
voor BESIX Nederland de drie categorieën om verder onderzoek naar te doen. Hiernaast is de visie
van BESIX Nederland de aankomende jaren vooral gericht op de droge- en natte- infra waardoor dit
onderzoek gericht is op de gestelde EMVI-criteria afkomstig uit de droge en natte infra. Dit zijn
voornamelijk de criteria waarmee BESIX Nederland de afgelopen jaren gewerkt heeft.
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Onderzoeksvraag 4: Welke EMVI-documenten zijn er nodig om de belangrijkste EMVI-criteria te
kunnen beantwoorden?
Binnen deze gestelde EMVI-criteria bevond zich een enorme diversiteit in de uitvraag. Hoewel de
gestelde EMVI-criteria betrekking hebben op Risicobeheersing, Omgevingsvriendelijkheid en/of
Verkeershinder, vroegen de opdrachtgevers enkele documenten waarbij er een overlapping zat
tussen de verschillende aanbestedingen. De type documenten welke ingeleverd moesten worden zijn
opgenomen in een lijst van (hoofd)documenten. Ieder (hoofd)document is opgedeeld uit
(sub)document waarbij de (sub)documenten75 het (hoofd)document compleet maakt. De 8-tal
(hoofd)documenten zijn: 1. Risicobeheersing, 2. Kwaliteit, 3. Planningen, 4. Vergunningen, 5.
Communicatie, 6. Organisatie, 7. Projectfases en 8. Omgevingsaspecten.
Onderzoeksvraag 5: Welke kennis voor deze documenten is geborgd binnen BESIX Nederland?
Na het intern onderzoek bij BESIX kwam naar voren welke kennis voor deze (sub)documenten wel
(voldoende) aanwezig is bij BESIX en welke kennis voor (sub)documenten niet aanwezig is.
De kennis voor (sub)documenten die voldoende aanwezig is binnen de organisatie (groen) zijn:
2. Kwaliteit, 3. Planning, 4. Vergunningen, 5. Communicatie, 6. Organisatie, 7. Projectfases en 8.1.2
Omgevingsobjecten (gebouwen)
De volgende kennis voor (sub)documenten zijn deels wel, of niet op niveau, bij BESIX
Nederland(oranje):
1. Risicomanagement, 8.2.3 Midden/Maatregelen, 8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) wegen,
8.4 Geluidshinder, 8.5 Stofhinder, 8.6 Trillingen
De kennis voor (sub)documenten welke BESIX niet aanwezig heeft binnen de organisatie (rood)zijn:
7. Projectfases, 8.1.1 Kabels & Leidingen, 8.2.1 Voertuig Verlies Uren, 8.2.2 Minimaliseren
Verkeershinder, 8.3 Ecologie
Onderzoeksvraag 6: Welke EMVI-documenten hebben de hoogste prioriteit voor BESIX Nederland?
Met behulp van een berekening werd de prioriteit van de (sub)documenten vast gesteld. De top 10
bestaat uit:
1: Overig Risicomanagement(1.6), 2: Middelen/maatregelen (8.2.3), 3: Minimaliseren Verkeershinder
(8.2.2), 4: Kwaliteitsborging (2.2), 5: Uitvoering (7.2), 6: Voertuig Verlies Uren (8.2.1), 7: Ontzorgen
Opdrachtgever (1.3.1), 8: Communicatie Stakeholders (5.3),
9: Uitvoeringsplan (7.2.1), 10: Risicoanalyse (1.1)
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Onderzoeksvraag 7: Hoe kan de kennis voor deze EMVI-documenten geborgd worden binnen BESIX
Nederland?
In combinatie van de prioriteit met het intern onderzoek kwamen de volgende resultaten en
adviezen: De kennis voor de documenten kwaliteit(2), planning(3), vergunningen(4),
communicatie(5), organisatie(6), projectfases(7) en omgevingsobjecten(gebouwen)(8.1.2) heeft
BESIX in huis en moet op niveau gehouden worden. Kennis voor (sub)documenten die BESIX
Nederland moet gaan borgen zijn de volgende:
(1) Risicomanagement(1) is een document waar BESIX zijn aandacht op moet vestigen en
waarbij kennis in huis gehaald worden vanwege zijn hoge prioriteit en het niet volledig in
huis hebben van deze kennis.
(2) Documenten over Projectfases(7) waarbij BESIX geen kennis heeft van specifieke
onderdelen zou geborgd kunnen worden via een combinant of een onderaannemer.
(3) Kennis over Kabels & leidingen(8.1.1) moet ondergebracht worden bij een combinant
met ervaring hierin. Indien dit niet mogelijk is zou hier een onderaannemer voor
gecontracteerd moeten worden.
(4) Verkeersmanagement, waaronder Voertuig Verlies Uren (8.2.1), Minimaliseren
Verkeershinder (8.2.2), Middelen/Maatregelen (8.2.3) en Handhaving
(vaar/spoor)wegen(8.2.4), is zeer afhankelijk van de uitvraag of BESIX de kennis bezit of
niet. Hier wordt er geadviseerd om een vast samenwerkingsverband aan te gaan met een
verkeersmanagementbureau.
(5) Kennis van ecologie (8.3) zal ingehuurd moeten worden. Dit komt doordat de ecologie
locatiegevoelig is. Er is in het verleden niet vaak een document gevraagd over ecologie.
(6) Bij de verschillende omgevingshinder, geluid(8.4), stof(8.5) en trillingen(8.6), wordt
geadviseerd om een samenwerkingsverband aan te gaan voor de specifieke kennis welke
BESIX niet, net zoals specifieke software.
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7.2 Aanbevelingen
Deze scriptie bevat niet alles omtrent dit onderwerp. Er kunnen vervolgstudies gedaan waarbij deze
scriptie als beginpunt zou kunnen fungeren. Voor BESIX Nederland zijn hieronder een aantal
aanbevelingen tot verder onderzoek gegeven:
Voor BESIX zou er een vervolgonderzoek gehouden kunnen worden naar welke onderaannemers er
gebruikt zouden kunnen worden voor het invullen van de missende kennis welke nodig is voor de
documenten waarvan BESIX Nederland niet, of niet helemaal, over de kennis beschikt.
Dit zelfde geldt voor de adviesbureaus waarmee een samenwerkingsverband aangegaan moet
worden. Er kan een marktonderzoek plaats vinden naar de verschillende adviesbureaus die BESIX
Nederland nodig heeft en welke adviesbureaus het beste gebruikt kunnen worden voor dergelijke
documenten.
Er kan een vervolgonderzoek plaats vinden in het verder verdiepen van de gevraagde documenten
door een student aan technische opleiding. Waaruit bestaan de documenten en hoe kunnen deze
documenten goed opgesteld worden zijn vragen die hierin centraal kunnen staan.
Voor een student aan een bedrijfskundige opleiding kan een vervolgonderzoek gedaan worden naar
functie profielen van mensen die aangenomen kunnen worden om de missende kennis op te vullen.

7.3 Mogelijke beperkingen van het onderzoek
Dit onderzoek heeft enkele beperkingen. Hieronder worden de mogelijke beperkingen uitgelegd en
toegelicht:
EMVI-criteria uit de aanbestedingsleidraden zijn slechts een ‘momentopname’. Bij een toelichting
hoort een aannemer waar opdrachtgevers echt waarde aan hechten. Dit staat niet op papier maar
kan wel bevestigd worden tijdens projectpresentaties waardoor er strategisch ingespeeld kan
worden op de belangen/waarden van de opdrachtgever.
Dit onderzoek is geen garantie voor de toekomst, onder andere vanwege de veranderende markt.
In dit verslag worden projecten van BESIX Nederland gebruikt. De projecten kunnen verschillen per
aannemer waardoor conclusies niet evenredig bruikbaar zijn.
Voor dit onderzoek zijn er 51 aanbestedingsleidraden (2008 – 2013) behandeld en verwerkt. Het is
niet met zekerheid te zeggen dat deze 51 aanbestedingsleidraden de volledige weergave geven over
de doorgelopen aanbestedingen van de afgelopen zes jaar.
Gemiddelde weging/aanneemsom per project ontbreekt. Er is enkel gekeken naar
EMVI-criteria en niet naar de weging ten opzichte van de aanneemsom. Hierdoor zou een
ondergeschoven (sub)document minder belangrijker lijken dan een belangrijk document. Het kan
voorkomen dat op dit ondergeschoven (sub)document veel meer winst te behalen is.
Resultaten uit paragraaf 6.1 ‘De invulling van de documenten door BESIX Nederland’ zijn enkel en
alleen gebaseerd op de ervaring en kennis van Dhr. A. Heeren. Dit zou in de werkelijkheid kunnen
afwijken.
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8. Nawoord
Na het afronden van deze scriptie kijken we terug op een leerzaam afstudeerproces. In het begin was
het voornamelijk zoeken naar de juiste opdrachtomschrijving doordat we zelf nog niet goed voor
ogen hadden wat er vanuit school werd verwacht in vergelijking met de verwachting van BESIX
Nederland. Dit werd nog eens benadrukt door de voorbereiding op school, het voorbereiden
afstudeertraject. Door deze stroeve start zijn we in het begin tijd kwijt geraakt van het afstuderen
door het vast stellen van de opdrachtomschrijving. Toen deze eenmaal was vastgesteld ging het erg
snel en konden we steeds door werken. Soms waren er momenten dat het minder ging. In overleg
met elkaar, dhr. A. Heeren of de schoolbegeleiders zijn we elke keer tot een goede oplossing
gekomen.
Hiernaast hebben we diverse medewerkers van BESIX Nederland aangesproken en op de hoogte
gesteld van ons onderzoek. We merkten dat iedereen op het kantoor het belang van EMVI inziet.
Iedereen dacht en hielp mee waar dat zij konden. Dit heeft ons ook veel geholpen met de
opdrachtomschrijving en de inhoud van het afstudeerverslag.
De volgende keer wanneer we af zouden studeren hadden we graag meer begeleiding gehad
waardoor de opdrachtomschrijving af zou zijn bij aanvang van het afstudeertraject. Op deze manier
kan meteen vanaf de eerste week van het afstudeertraject begonnen worden aan de opdracht zelf in
plaats van aan de voorbereiding.
Al met al hebben we in dit half jaar een erg leuk en leerzaam half jaar gehad! De ervaringen die door
ons beide opgedaan is binnen BESIX Nederland kan niemand meer afpakken. Wij willen BESIX
Nederland te Barendrecht hartelijk bedanken voor de tijd, plaats en energie die zij in ons hebben
gestoken.

Rens van den Hurk
Lars Rensing
BESIX Nederland Barendrecht, juni 2013
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Bijlage 1 BESIX Group
De BESIX Group is de grootste Belgische Groep. BESIX Group telt meer dan 18.000 werknemers,
verdeeld over 4 continenten in 17 landen en heeft het een omzet van 1,71 miljard euro (2011) Deze
onderneming houdt zich bezig in onder andere de constructie van grote projecten. Denk hierbij aan
gebouwen, infrastructuur, milieuprojecten en wegen. Ze concentreren zich niet alleen in de
constructie van deze. BESIX is ook betrokken bij de productie van grondstoffen, facility management,
vastgoed ontwikkeling en concessies. Dit maakt BESIX een multi-dienstengroep.

1.1 Mission Statement
Deze algemene missie statement is een statement van waaruit iedere werknemer werkt:
“De know-how en de creativiteit van het menselijk kapitaal van de Groep gebruiken teneinde
innoverende oplossingen te brengen“.76

1.2 Visie
“BESIX Group is een internationaal georiënteerde industriële groep die zijn activiteiten voornamelijk
concentreert op de sectoren bouw, engineering en vastgoedontwikkeling”.77

1.3 Missie
“We geloven in een BESIX Group die werkt als één team, die zich concentreert op een duurzame
groei, rekening houdend met de lokale verschillen. De firma bouwt aan een hefboomkracht voor de
Groep, gecreëerd met een excellente klantenrelatie en een levering met meerwaarde, in bestaande
en nieuwe markten. Deze creëren een volledige geïntegreerde oplossing voor de klant, met respect
voor veiligheid en het milieu”.78

76

http://www.besix.com/Entreprise/Mission-Statement.aspx, 15-03-2013
http://www.besix.com/Bedrijf/Mission-Statement.aspx, 15-03-2013
78
http://www.besix.com/Bedrijf/Mission-Statement.aspx, 15-03-2013
77
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1.4 Business Units
De BESIX Group is een erg breed oriënterende onderneming. Zoals hier boven genoemd is, is BESIX
actief in constructie van projecten, productie van grondstoffen, concessies en activa. Deze
onderdelen, Business Units, zijn terug te vinden in indeling van de onderneming.79
1.4.1 Contracting
Deze Business Units omvat alle activiteiten die te maken hebben met de bouw inclusief bijbehorende
resources. Dit onderdeel van BESIX Group streeft naar uitdagende bouwprojecten. Denk aan grote,
prestigieuze bouwprojecten.
1.4.2 Gebouwen
BESIX past zich continu aan de vraag vanuit de markt aan. Dit resulteert in een diversiteit van soorten
gebouwen. BESIX bouwt aan middelgrote tot grote bouwprojecten waar enige ‘uitdaging’ in zit. Denk
hierbij aan architecturale hoogstandjes, technische complexiteit, grootschalige logistieke aspecten,
extreme prestaties, extreme deadlines enz. Hierdoor verlegt BESIX continu haar grenzen. De
combinatie van de afdelingen Engineering en Designbureau, Tendering, Methodes & Planning zorgt
voor een erg breed vakgebied aan kennis.
Het gebruik van het BIM-systeem voegt extra waarde toe aan zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers. Tevens wensen klanten vaker certificaties zoals ’HQE' (Health Quality Enviromental)
'LEED' (Leadership in Energy and Environmental Design) of 'BREEAM' (Environmental Assessment
Method) wat BESIX in bezit heeft.
1.4.3 Maritieme werken
Maritieme en havenprojecten waren de eerste projecten van BESIX. Dit was, en is, dan ook een van
de speerpunten van de BESIX Group. Er wordt geconcentreerd op zowel het ontwerp als realisatie
van projecten aan land (onshore) en op het water (offshore). Denk hierbij aan de volgende soorten
projecten: sluizen, golfbrekers, dijken, watervangen, kaaimuren, gas-, erts- en LNG terminals
(vloeibaar aardgas) enzovoort.
1.4.4 Infrastructuur- en civiele werken
Dankzij de engineeringscompetenties en omvangrijke middelen van BESIX Group (de werknemers) is
BESIX in staat om complexe bouwwerken te realiseren. Denk hierbij aan projecten zoals bruggen,
tunnels, havens, dammen en sluizen. Ook in deze ‘business unit’ wordt er geconcentreerd op
middelgrote tot grote projecten.
1.4.5 Industrie
Door middel van de samenvoeging van de competities op het gebied van bouw, civiel engineering en
technische installaties is BESIX in staat om zich in dit marktsegment, de industriële sector, te
ontwikkelen. Doel van deze ‘unit’ is het uitbreiden tot turnkeyprojecten zodat alle facetten, de
uitwerking, de bouw en de ingebruikname van industriële installaties, aangeboden kan worden aan
haar klanten.

79

http://www.besix.com/Business-Units.aspx, 15-03-2013
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1.4.6 Milieu
BESIX wil zijn aanwezigheid in nichemarkten zoals milieu verder versterken. Doordat zij
aanbestedingen en studies voor lokale projecten kunnen verzorgen, in combinatie van een efficiënte
link tussen de departementen aanbestedingen en engineering, kan BESIX projecten in dit segment
heel snel tot een goed einde brengen. Denk hierbij aan projecten van bijvoorbeeld
(bio)dieselfabrieken, raffinaderijen en waterzuiveringsinstallaties.
1.4.7 Sport & Ontspanning
Naast de vorige onderdelen binnen contracting is BESIX ook actief in de sport en ontspanningssector.
BESIX heeft al diverse stadions en accommodaties gebouwd. Enkele voorbeelden zijn het Sheikh
Khalifa-stadion en de Aspire Tower voor de Aziatische Spelen van 2006. Ook Ferrari World, een erg
toonaangevend themapark in de wereld, is gebouwd door de BESIX Group.

1.5 Real Estate
BESIX Group concentreert zich ook op de vastgoedsector, vooral residentiële projecten, kantoren,
handelsruimten, gemengde projecten en promomontage. Deze unit, BESIX Real Estate Development
heeft ervoor gekozen zich te diversifiëren. Zowel op het vlak van sectoren als van geografische zones.

1.6 Concessions & Assets
Ook in deze unit blijft BESIX investeren. Door middel van zijn knowhow op het vlak van publiekprivate samenwerking wil BESIX verder uitbreiden. De departementen van de gehele BESIX Group
worden hierbij maximaal benut. Hierdoor kunnen zij, met steun van privépartners, de volledige
dienstverlening aanbieden aan haar klanten.
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1.7 Organogram BESIX Group

Organogram 1 Organogram BESIX Group
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1.8 Geschiedenis van BESIX Group
BESIX Group is een organisatie die gekenmerkt wordt door enkele ingrijpende gebeurtenissen in de
loop van de jaren. BESIX Group, zoals wij die vandaag de dag kennen, is niet altijd BESIX Group
geweest. Hoe is BESIX Group ontstaan, wat doen zij en hoe presteren zij zijn enkele vraagstukken die
hieronder behandeld worden.
1.8.1 Het ontstaan van BESIX Group
De vader van gebroeders Stulemijer (Frans, Jacques-Marie en Charles) had in de jaren zestig en
zeventig van de 19e eeuw in Rotterdam hele rijen huizen gebouwd. Hij stierf op jonge leeftijd. Deze
passie voor bouwen bleef weliswaar binnen de familie. Zijn zoon Frans verkocht op 22 april 1898 zijn
eerste vat portlandcement aan metselaar J.H. van Riel (ƒ 4,60 toentertijd). Hiervan had hij een
kwartje pure winst verdient. Met deze verkoop is er iets gaan ‘prikkelen’. Frans verkocht meer aan
steeds groter wordende kopers. Zijn broer Charles kwam al snel bij deze ondernemerschap kijken en
verzorgde de boekhouding. De laatste broer Jacques-Marie werd na een tijdje ook in de
onderneming opgenomen waarna het bedrijfje in 1901 F.J. Stulemijer & Co heette. Dit bouwbedrijf,
van oorsprong één van de eerste gewapend-betonfabrikanten in Nederland, zetten zijn handel voor
maar kende enkele tegenslagen. Door onderbroken regen vielen de werken voor een riolering in
Tilburg erg tegen. Een destijdse bankkrediet was de redding waarna in 1905 samen met 175 man
personeel de N.V.: Industriële Maatschappij van F.J. Stulemijer & Co ontstond. Vanaf dit moment
waren de jaren opvolgend niet erg vruchtbaar. Minder werk en tegenvallende prestaties hebben de
broers doen besluiten om uit te wijken naar België. De jongste broer, Charles, was namelijk al vijf jaar
getrouwd met een Belgische vrouw. Door middel van een licentieverlening (Nederland en België)van
de Duitse fabrikant Herbst, voor een vloersysteem in gewapend beton, begon het trio gescheiden
van elkaar met ondernemen. Dit was de basis voor de onderneming die uit kon groeien tot de groep
zoals we hem nu kennen.
Al snel liepen er, mede door de Herbst-vloeren, drie projecten
tegelijkertijd. Trappen en vloeren voor de Stadsfeestzaal op de
Antwerpse Meir, een voetgangersbrug bij Waulsort en een vloer
voor de Brasserie Dejongh in Willebroek. Al snel bleek dat er
een Belgische organisatie vereist was voor de coördinatie van
de vele projecten die volgden.
Afbeelding 4 Stadsfeestzaal
op de Antwerpse Meir

Op 13 januari 1909 werd dan ook de Sociéte belge de Beton opgericht
(SBB), in het Nederlands de Belgische Beton Maatschappij (BBM).

Afbeelding 3 De
Voetgangersbrug bij
Waulsort

Na de Eerste Wereldoorlog (1914 tot 1918) zijn er veel delen van België verwoest. De vraag vanuit de
markt naar de wederopbouw van Belgische havens was erg groot. Dit in combinatie met de nasleep
van deze Eerste Wereldoorlog brengt de BBM een vruchtbare en succesvolle periode.
Na enkele jaren van goed ondernemerschap besluit de BBM, in 1922, te investeren in
dochterondernemingen in landen als Frankrijk (Nord-France) en in Spanje (SICOP). Hier werd gestart
met grootschalige havenwerken.
In 1947 breidt de BBM ook uit naar de toenmalige Belgische kolonie Congo (Afrika). In combinatie
met de Belgische groep Empain richten zijn een gemeenschappelijke dochteronderneming,
Auxeltra-Béton, op.
In 1966 is er gestart met bouwen in het Midden-Oosten. Vanuit het hoofdkantoor (Brussel) werden
projecten voorbereid waarna materialen verscheept werden naar de Golfregio.
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Het bedrijf Six Construct werd hier opgericht (een samenstelling van zes lokale ondernemingen) en
realiseerde de uitvoering. Er liepen destijds twee projecten tegelijkertijd. De Abu Dhabi ‘cornische’
(Abu Dhabi boulevard) en de kaaimuur van de haven Doha (Qatar).
In 1973 wordt de BBM een holding. Het wordt tevens de aandeelhouder van de ondernemingen
SBBM en Six Construct International. In België vinden destijds ook grote infrastructuurwerken plaats.
Het hellend vlak van Ronquiéres (een scheepslift op het kanaal van Brussel-Charleroi)is hiervan een
voorbeeld. Andere grote werken waren onder andere een nieuwe zeesluis, kaaimuren voor
verscheidene dokken en dammen voor de buitenhaven van Zeebrugge.
In 1982 werd België een federale staat. Dit houdt in dat afzonderlijke delen (deelstaten) meestal een
grote zelfstandigheid krijgen. Hierdoor krijgen de delen meer vrijheid wat bijdraagt aan economische
groei. Hiervan profiteert de BBM. Zij nemen de ondernemingen Jacques Delens (Brussel),
Etablissements Jean Wust (Wallonië) en Vanhout (Vlaanderen) over. Met hen worden ook projecten
uit Luxemburg opgepikt.
In 1989 breidt de holding zich verder uit over Europa. Projecten worden opgepakt in Rusland, Polen,
Tsjechië en Slowakije. Vanaf 1992 worden ook projecten in Nederland gerealiseerd.
In 1994 vond er een naamswijziging plaats. De ondernemingen SBBM en Six Construct worden BESIX.
Onder deze naam nemen ze ook projecten op uit Egypte en Libië. Verder versterkt BESIX zijn positie
in de Franse (thuis)markt.
Vervolgens was 2004 één van de belangrijkste jaren van BESIX. De dertien directieleden van BESIX
realiseren samen met Orascom Construction Industries een management buy-out. Dit hield in dat het
huidig management het bedrijf koopt. Hierdoor veranderde de holding (BBM) van naam (BESIX
Group) en ontstond er een andere (juridische)entiteit. BESIX Group was in private handen. Dit bracht
in de toekomst grote voordelen met zich mee. Orascom werd voor 50% aandeelhouder en MIC
(ManCo Investment Company, een Belgische Holding) voor de andere 50%. De hoofdzetel blijft wel in
België gehandhaafd.80
In 2006 nam de BESIX Group nog eens vijf bedrijven over: Van Britsom (Oostkamp), Verheye
(Diksmuide), Socogeta (Awenne), Cobelba (Naninne) en GRWestkust (Diksmuide, 50%). Allen uit
België.
De dochterondernemingen Van Britsom en Verheye krijgen een naamswijziging en vanaf 2010 heten
zij voortaan West Construct. Ook werd in datzelfde jaar BESIX Group voor 75% eigenaar van
Parkeerbeheer. Een jaar later wordt dit onderdeel BESIX Park.

80

http://nl.wikipedia.org/wiki/Besix_Group, 18-03-2013
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1.9 Referentieprojecten
De BESIX Group heeft in de loop van de tijd enkele prestigieuze bouwwerken neergezet. Enkele
bouwwerken waren belangrijk voor de groei van BESIX Group. Hieronder volgt een chronologisch
overzicht van verschillende projecten die de BESIX Group gebouwd heeft.
1.9.1 België

1909
Oprichting SBB

Het eerste grote
infrastructuurwerk

Eerste drie
projecten SBB

Stadsfeestzaal op de
Antwerpse Meir

1911

Eerste drie
projecten SBB
Heraanleg van Rue Courbe in Brussel
Enige twee projecten 1915

1915

Eerste drie projecten SBB

WO I
(1914-1918)

Voetgangersbrug
Waulsort

Steenkoolsilo’s Flégmalle, Belgiè
De markt van Willebroek
(brasserie Dejongh)

1923
WO II
(1939-1945)

Steensilo’s Marchienne, België

Eerste Havenwerken
Kademuur Oostende

1954
Heiwerken in de haven van Oostende

Sluis ‘2’ op het kanaal
Brussel - Charleroi

1957
Droogdok in de Haven van
Antwerpen

1961
1968

Vak Bierges – Waver op de
snelweg Brussel - Namen

Verkeersknooppunt Daussoulx
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1.9.2 Europa
Oprichting Nord-France
Frankrijk (logo ontbreekt)
Eerste Project Frankrijk

Pont de la Citadelle, Rijsel
Frankrijk 1921

1920
1921
1922

Oprichting SICOP,
Valencia, Spanje

1958
1959
Stuwdam op de Serpis bij
Beniarres Spanje

1982
Dam en sluizen op de Moezel in
Detzem, Duitsland

Hotel ´Le Royal´Luxemburg

1992
1998

Centrum Banku Slaskiego-Bank
Katowice - Polen

2001

Sheremetyevo Hotel herotel
Moscow, Rusland

Tunnel Porlezza, Italië

2004
Charles de Gaulle Terminal 2E
Parijs, Frankrijk

South Hook LNG Terminal England

2006
2012
Maastoren Rotterdam,
Nederland

Radisson Blu Hotel
Andermat, Zwitserland
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1.9.3 Afrika
Oprichting Auxeltra Beton
Congo, Afrika

1945
Centrale Bank Congo

1948
1954
Dam met Hydro-elektrische
central Stanleystad Congo

Spoorwegstation Kabalo, Congo

1972
Uitbreiding Nationale Bank en Hotel
Des Monnaises Kinshasa, Congo

Hotel ‘ Le President’ Lubumbashi,
Zaire

1978
Hangbrug over de Zaire stroom bij
Matadi
Civiele werken Cementfabriek
Onigbolo, Denin (West-Afrika)

Hydro-Elektrische centrale op de
Mukungwa, Rwanda

1980
1982
Uitbreiding Vissershaven Kelibia,
Tunesiëe

1984
Banque de la République du Burundi,
Bujumbura, Centraal Afrika

Kantoortoren voor D.C.I.T. Yaoundé
Kameroen

Luchthaventerminal Kigali Airport
Rwanda
Hotel Re/Ndama Sheraton Libreville,
Gabon
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1.9.4 Midden-Oosten
Oprichting Six Construct,
VAE

1966

‘Corniche’ (boulevard) van Abu Dhabi

1970
1971
1
Port Qaboos Mutrah, Oman
Kademuur in de haven van
Doho, Qatar

1974
1
Diepwaterhaven Sharjah, VAE
Golfbrekers Haven Ajman,
VAE

1975
1
Meststoffenfabriek Al Qaim, Irak
Compound Rahad, Soedan

2004
1
Ziekenhuis Nationale Garde
Riyad, Saoedi – Arabië
Burj Khalifa, Dubai

2009
2010

Ferrari Experience Dubai

Cleveland Clinic Abu Dhabi
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1.10 BESIX Around the World

Afbeelding 5 BESIX Over de Wereld
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1.11 Cijfers BESIX Group
Sinds de oprichting van BESIX Group (1909) heeft het bedrijf zich continu uitgebreid. Door middel van
de vele overnames en vaste partners was BESIX instaat om zich niet alleen geografisch maar ook
financieel uit te breiden. Dit heeft er toe geleid dat er steeds grotere, en duurdere, projecten
aangenomen werden wat resulteert in financiële groei. Sinds de management Buy-Out van 2004
heeft de BESIX Group een enorme groeispurt meegemaakt. Het orderboek van BESIX Group is in acht
jaar tijd verviervoudigd!
1.11.1 Omzet & Orderboek
€ 3.627
€ 1.927

€ 4.000

€ 3.118
€ 1.713

€ 3.500

€ 2.500
€ 2.000

€ 1.000

€ 825
€ 776

€ 850
€ 877

€ 1.590
€ 1.276
€ 1.364
€ 1.014

€ 2.423

€ 2.318
€ 2.091

€ 3.000

€ 1.500

€ 3.592

€ 1.802

€ 1.712
€ 1.560

€ 500
€0
2003

2004

2005

2006

2007

Omzet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Orderboek per 1.1.xx

Grafiek 7 Omzet en Orderboek in de loop van de jaren
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€-164

€-500

10/11
€-89

11/12

12/13

€-125
€-1.000
- € 1.204
€-1.500
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Verschil Orderboek per 1.1.xx

Grafiek 8 Verschil Omzet en Orderboek in de loop van de jaren
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1.11.2 Nettoresultaat van de groep
€91,3
€100,0
€90,0

€75,0
+ €23,4
€67,3

€80,0

€83,1
+ €15,8

+ €8,2

€70,0
€51,6
+ €11,0

€60,0
€50,0

€40,6
€36,2
+ €4,4
+ €7,8
€28,4
+ €14,1

€40,0
€30,0
€20,0

€14,3

€10,0
€0,0

-€10,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nettoresultaat van de groep

2009

2010

2011

2012

- €7,7
Verschil

Grafiek 9 Nettoresultaat BESIX Group
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Bijlage 2 BESIX Nederland
2.1 Historie
Na lange afwezigheid op de Nederlands markt heeft BESIX in 1992 weer geprobeerd om de markt in
Nederland te betreden met de Piet Heintunnel81. BESIX profileert zich als deskundige op het gebied
van complexe werken in de verschillende marktsegmenten die BESIX bereikt. Na het uitvoeren van
een aantal projecten in Nederland is de beslissing genomen om een vaste basis in Nederland op te
richten. In 1998 werd BESIX Nederland opgericht. BESIX heeft erg veel specialisme in huis en werkt
aan complexe projecten, waarbij het de kwaliteit van een “klein” bedrijf heeft maar de
schaalvoordelen van een “groot” bedrijf. Elke projectdirecteur heeft namelijk volledige autonomie.

Afbeelding 6 Tunnel onderdelen Piet Heintunnel

81
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2.2 Vakgebieden
BESIX Nederland heeft geen specifiek vakgebied waar ze zich in profileren omdat ze op alle gebieden
specialisten en kennis in huis hebben82. Ze richten zich dan ook niet alleen op één vakgebied maar op
verschillende. Dit maakt van BESIX Nederland een veelzijdig bedrijf.
2.2.1 Civiele betonbouw
Door de grote knowhow van BESIX Nederland op het gebied van civiele betonbouw is geen project te
complex voor ze. Door hun vele kennis, ervaring en referenties doen ze mee in de top van de
Nederlandse aanneming op dit gebied. Constant wordt de markt in de gaten gehouden voor
ontwikkelingen waarvan BESIX kan profiteren. Hun klantenkring in Nederland voor civiele werken
behoren grotere overheden maar ook de industrie en projectontwikkelaars. BESIX Nederland heeft al
veel spraakmakende bouwwerken op hun naam staan zoals Tunnel A2 Leidsche Rijn en de Piet
Heintunnel.
2.2.2 Maritieme bouw
BESIX Nederland heeft op het gebied van maritieme bouw ook veel knowhow en heeft al een aantal
projecten gemaakt op dit gebied. Er zijn veel verschillende soorten projecten waar BESIX Nederland
expertise op heeft. Bijvoorbeeld havens, sluizen, stuwen en kademuren. BESIX Nederland verwacht
dat deze markt zal groeien door een toename in het aantal projecten in dit segment.
2.2.3 Utiliteitsbouw
BESIX Nederland staat de laatste jaren voorop betreffende hoogbouw. In het centrum van Rotterdam
zijn verschillende projecten gerealiseerd zoals de New Orleans-toren en de Maastoren. Hoe
complexer hoe eerder ze voor het project zullen gaan. Voor ‘gewone’ doorsnee utiliteitsbouw lopen
ze niet warm en hiervoor zijn ze ook te duurt. De knowhow komt niet alleen uit Nederland maar is
ook uit het buitenland opgedaan zoals met de bouw van de Burj Khalifa. Deze kennis is natuurlijk van
grote waarde voor het bedrijf en opdrachtgever. Op dit moment zijn er, mede door de
ontwikkelingen op de markt, weinig utiliteitsprojecten waar BESIX Nederland mee kan met de
concurrentie. BESIX profileert zich meer als kwaliteitsbouwer in plaats van prijsvechter. Door onder
de prijs van BESIX te zitten, kan BESIX de kwaliteit niet bieden aan opdrachtgevers waar zij om
vragen.
2.2.4 Industriebouw
Op het gebied van industriebouw heeft BESIX Nederland de expertise in huis. Er zijn al verschillende
industriële projecten afgerond door BESIX Nederland. De type projecten zijn biodiesel fabrieken, een
LNG-terminal of een elektriciteitscentrale.
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2.3 Hoe gaat BESIX Nederland te werk?
BESIX Nederland opereert als international. Dit is een groot verschil ten opzichte van concurrenten.
Concurrenten werken met een kleine span of control. Bij BESIX Nederland is dit juist groot en de
organisatie is erg plat. Met een platte organisatie wordt bedoeld: weinig organisatielagen. Deze
platte organisatie maakt het voor BESIX mogelijk om zich te kunnen focussen op een aantal
speerpunten83.
2.3.1 Systems Engineering84
System engineering(SE) is opgezet als een gereedschap bij projecten. Hierbij worden er samenhang
en patronen in de organisatie ontdekt. Met deze samenhang en patronen worden nieuwe kaders
ontwikkelt waarmee structuren en processen kunnen worden beschreven en begrepen. In de
bouwsector gebeurt dit door een uitgebreide eisenanalyse bij een project, in belang van de
opdrachtgever. Dit wordt gedaan om duidelijk in beeld te krijgen welke randvoorwaarden van
toepassing zijn op het ontwerp maar ook de voorwaarden voor het valideren en verifiëren bij een
project. Vanwege de expertise van BESIX Nederland, de werknemers, wegen zij ontwerpvarianten
integraal af. Hierbij wordt rekening gehouden met eisen zoals geld, tijd en risico’s. Door SE kunnen
deze ontwerpvarianten snel en volledig gecontroleerd worden of ze aan de gestelde eisen voldoen.
BESIX Nederland heeft voor SE specialisten op dit gebied in huis met de ondersteunende software.
2.3.2 Gecertificeerd werken
Het grootste gedeelte van de aannemers werkt met certificaten voor hun bedrijfsvoering en klanten.
Ze kunnen zo zien waar ze op de markt staan. Zo laten ze de klanten zien dat hun zaken in orde zijn
op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en economische prestaties. Voor BESIX Nederland geldt
dit niet anders. Om dit beleid uit te voeren gebruiken ze een Integraal Management System(IMS)
waarbij de hierboven genoemde gebieden centraal staan. Deze worden ondersteund met de
volgende certificaten ISO9001:2008, VCA**, BTR en de CO2 prestatieladder van Prorail.
2.3.3 Lifecycle analyse
Bij de klant is er nog wel eens de vraag wat de levensloop van het project zal zijn. Hiervoor kan BESIX
Nederland, indien gevraagd, een lifecycle-analyse opzetten. Hiermee wordt de hele levenscyclus van
het object bekeken van ontwerp- tot sloopfase. Ook zal er per fase naar de kosten, opbrengsten en
gevolgen voor de omgeving gekeken worden. Deze analyse kan dan als basis dienen voor andere
rapporten of besluitvormingen.
2.3.4 Tenders
Projectgunning gaat tegenwoordig niet alleen om de laagste prijs. Het gaat steeds vaker om andere
zaken dan deze prijs. Er wordt gelet op de prestaties en accountability van de opdrachtnemer. Er
wordt aan Prestatie-inkoop gedaan. De opdrachtgever gaat voor het beste voorstel binnen het
gestelde budget. Hierbij kan het project meer kosten dan wanner er naar prijs gekeken zou worden.
Hierdoor zal er in het project wel meer efficiëntie, kwaliteit, samenwerking, communicatie en
coördinatie van activiteiten plaats vinden. Door middel van de ervaring die is opgebouwd binnen
BESIX Nederland is er veel kennis op het gebied van System Integration, EMVI-documentatie en
duurzaamheid.

83
84
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2.3.5 Omgevingsmanagement
Het segment waarin BESIX opereert wordt naast de benodigde technische kennis en ervaring ook
veel gekeken naar de omgeving. Vaak zijn er vele mensen die last kunnen ondervinden van een
project in uitvoering. Door de inzet van omgevingsmanagers probeert BESIX Nederland een
sparringpartner te zijn voor de betrokken partijen zoals gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en
omwonenden. Hierdoor wil BESIX Nederland draagkracht creëren zodat ze samen met de omgeving
kunnen werken aan een goed eindresultaat.
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2.4 Referentie projecten 85

Afbeelding 7 Piet Heintunnel

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

Piet Heintunnel
1992
€ 126.784.304,00
Stedelijk Beheer Amsterdam

Afbeelding 8 Fly-over Vaanplein

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:
85

Fly-over vaanplein
2000
€ 43.857.856,00
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

http://www.besixnederland.com/Media-Center/BESIX-News-NL.aspx, 18-03-2013
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Afbeelding 9 Station
Amsterdam Bijlmer ArenA

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

Station Amsterdam Bijlmer ArenA
2001
€ 67.561.000,00
Railinfrabeheer

Afbeelding 10 Tunnel A12 Spoor, Noordelijk deel

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:
Rens van den Hurk
Lars Rensing

Tunnel A12 – Spoor, Noordelijk deel
2003
€ 12.486.000,00
Stadsgewest Haaglanden
Barendrecht
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Afbeelding 11 Montevideotoren

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

Rens van den Hurk
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Montevideotoren
2003
€ 62.463.000,00
ING Real Estate
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Afbeelding 12 Tunnel A2
Leidsche Rijn

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

Tunnel A2 Leidsche Rijn
2006
€ 119.470.504,00
Rijkswaterstaat

Afbeelding 13
Sluizen in Limburg

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:
Rens van den Hurk
Lars Rensing

Sluizen Limburg
2008
€ 151.418.000,00
Rijkswaterstaat Maaswerken
Barendrecht
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Afbeelding 14 New Orleans Rotterdam

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

New Orleans
2008
€ 52.408.000, 00
Vesteda Project bv

Afbeelding 15 Parkeergarage
Kruisplein - Rotterdam

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:
Rens van den Hurk
Lars Rensing

Parkeergarage Kruisplein
2009
€ 60.623.000,00
Gemeente Rotterdam
Barendrecht
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Afbeelding 16 OVT Utrecht

Project:
Startbouw:
Aanneemsom:
Opdrachtgever:

Rens van den Hurk
Lars Rensing

OVT Utrecht
2010
€ 95.000.000,00
Prorail
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2.5 Organisatie86
De organisatie is anders ingedeeld dan menig ander aannemer die op dit niveau werkt. Bij
aannemers op dit niveau zijn er veel management lagen waar het bedrijf gestructureerd is. BESIX
Nederland heeft, door de weinig management, een platte organisatiestructuur. Deze platte
organisatiestructuur wil zeggen dat er weinig tot geen tussenliggende managementlagen tussen de
werknemers en de managers zit. De keus hiervoor is omdat je de kwaliteit van een kleine aannemer
hebt met de schaalvoordelen van een grote aannemer. Werknemers zijn veel meer betrokken bij
besluitvormingsprocessen en kunnen ook eigen ideeën geven in plaats van dat er nauwlettend
leiding wordt gegeven meerdere managementlagen.
BESIX Nederland is een onderdeel van een groter bedrijf namelijk de BESIX Group waarbij ze het
Nederlandse deel van de markt verzorgen.
Franki Grondtechnieken is ook een onderdeel van de BESIX Group die gespecialiseerd is in
verschillende grondtechnieken.
Coentunnel is één van de projecten waar BESIX Nederland aan werkt met zijn partners. Hierbij gaat
het om een PPS-project(Publiek-private samenwerking). Dit PPS-project verloopt middels een
DBFMO-contract voor meerdere jaren. Hiervoor is ook een aparte BV opgericht om dit te verzorgen.
Het project staat deels wel onder leiding van BESIX Nederland. Deze twee Bv’s zijn gekoppeld aan
elkaar maar zijn ook weer losstaand.
Jean Polet is de directeur van BESIX Nederland, waarbij hij de verantwoording moet afleggen aan het
management van de BESIX Group. De management laag onder Jean Polet moet verantwoording aan
Jean afleggen.
Jeroen Philtjens is de adjunct directeur. Hij is plaats vervanger van Jean Polet en heeft ook de
verantwoording van verschillende projecten op zich.
Koen de Mey is de operations manager civiele werken. Hij heeft de verantwoording op alle civiele
werken van BESIX Nederland. Hij verantwoordt de verschillende projecten aan het management
team.
Henk Post is de commercieel manager. Zijn werkzaamheden zijn vooral het zorgen voor
contacten(projecten) met opdrachtgevers en de pre-kwalificaties verzorgen.
John Jansen is de financieel manager. Hij is verantwoordelijk voor het hele financiële aspect van het
bedrijf waarbij een team onder zich heeft staan ter ondersteuning hiervan.
Hans Flierman is de manager algemene zaken. Hij is verantwoordelijk voor de algemene zaken zoals
lease auto’s, salaris en nieuw personeel. Onder hem staan de secretaressen die er ter ondersteuning
van hem en het management team er zijn.
Alexander Heeren is de manager technische stafbureau. Alexander is verantwoordelijk voor de
aanbestedingen en al het technisch personeel die niet onder een project vallen. Ter ondersteuning
van hem zijn er tendermanagers die ieder hun eigen projecten hebben om tot een goed eind te
brengen.

86
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2.6 Organogram
BESIX group

Nederland

BESIX Nederland

Coentunnel(18%)

Franki Grondtechnieken

J. (Jean) Polet
Directeur

J. (Jeroen) Philtjens
Adjunct Directeur

Tendermanager

Project

A.(Alexander) Heeren
Manager
Technisch Stafbureau

H. (Hans) Flierman
Manager algemene zaken

Tendermanager

Tendermanager

J. (John) Jansen
Financieel Manager

H.(Henk) Post
Commercieel Manager

C. (Coen) Mey
Operations
Manager
Civiele Werken

Project

Organogram 2 Organogram BESIX Nederland

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 72

Bijlage 3 Bedrijven Overzicht

Bijlage 3 Bedrijven overzicht
3.1 CROW
De stichting CROW is in Nederland het kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimtes. Dit is een
uitgebreidere takenpakket dan dat zij voorheen hadden. De naam CROW was voorheen (voor 2004)
een afkorting voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en
de Verkeerstechniek. Tegenwoordig is CROW geen afkorting meer maar is CROW de naam van de
stichting.
CROW is ontstaan op 21 april 1987, uit een fusie tussen het SCW (Studie Centrum Wegenbouw), het
RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) en het SVT (Studiecentrum
Verkeerstechniek). Momenteel is het een van de belangrijkste kennisplatformen van Nederland.
Deze stichting, dus geen winstoogmerk, brengt technische en specialistische kennis over hen
vakgebied (infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) uit, door middel van het uitbrengen
van handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen. Ook leveren zij instrumenten en methodieken voor
beleidsontwikkeling, -voorbereiding en –uitvoering. Door de opgebouwde kennis in de loop van de
jaren werken zij regelmatig samen met andere kennisinstituten, overheden en het bedrijfsleven.
Deze kennis komt niet zomaar ‘aanwaaien’. CROW is voor een groot gedeelte afhankelijk van externe
professionals. Zij werken dagelijks met vraagstukken die specifiek voor een werk of de sector van
toepassing is. Deze externe professionals (± 1000 man) zijn onderverdeeld in onderwerpen
(werkgroepen). CROW stuurt vanuit deze werkgroepen op de verschillende vraagstukken. De
werkgroepen van CROW zijn momenteel:
-

Openbare Ruimte
Aanbesteden
Milieu
Bouwproces
Verkeer en Vervoer
Infrastructuur

Acht keer per jaar brengt CROW een gratis tijdschrift (CROW et cetera) uit om de activiteiten van
CROW openbaar kenbaar te maken. CROW heeft een vaste samenwerking met allerlei soorten
partners. Enkele voorbeelden zijn: ANWB, CUR, MOBIS, NEN, PIANo, SBR, VVN enzovoort.
Organisaties die geen vaste partner zijn van het CROW kunnen wel aanspraak maken op de kennis
die zij hebben. Niet alleen via de uitgebrachte publicaties maar ook bijvoorbeeld telefonisch en per email kan informatie en oplossing gegeven worden.
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3.2 PIANOo
PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief Aanbesteden
Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers en is onderdeel van
Ministerie van Economische Zaken. Dit Expertisecentrum Aanbesteden professionaliseert de inkopen
en aanbesteden bij alle overheden met oog voor rechtmatigheid en doelmatigheid.
Deze organisatie bundelt kennis en ervaring, geeft advies en praktische tips en brengt professionals
op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar. In totaal bezit PIANOo een netwerk van ruim 3.500
inkopers en aanbesteders. Doordat de overheid jaarlijks voor ± 60 miljard euro aan werken inkoopt,
is het inkoopproces rondom projecten een belangrijk proces wat gevolgen heeft voor de kwaliteit
van de overheidsdienstverlening. PIANOo koppelt inkoop aan de beleidsdoelen en begrotingen van
de desbetreffende overheid.
Naast de inkoopzijde bezit het PIANOo ook erg veel informatie op het gebied van aanbesteden. Zij
geven trainingen (bijvoorbeeld leergang Aanbestedingsrecht) en rijken publicaties, tools en
handreikingen openbaar uit. Elke onderneming die werkzaam is in de publieke sector heeft te maken
met een andere regelgeving dan in de private-sector. Het PIANOo concentreert zich op deze publieke
sector en bezit hierdoor dus ook de relevante informatie omtrent aanbestedingen door publieke
organisaties.

3.3 EIB (Economisch Instituut voor de Bouw)
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksbureau voor
toegepaste economische analyses. Het EIB doet (onafhankelijk en
wetenschappelijk) onderzoek naar economische en sociale vraagstukken met
betrekken op de bouw en de al reeds gebouwde omgeving. Zij brengen cijfermatig analyses en
verwerken deze in publicaties. Verschillende organisatie maken gebruik van deze cijfers. Denk aan
bouwbedrijven, dienstverleners in de bouw, projectontwikkelaars, financiële instellingen en ook
bijvoorbeeld provinciale en landelijke overheden.
Bouwend Nederland doet bijvoorbeeld erg vaak beroep op het EIB. Enkele uitgebrachte publicaties
van het EIB zijn: Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid, Bedrijfseconomische kerncijfers
b&u en gww-bedrijven 2011, Bouwen voor de zorg, Bouwschoolverlaters en de bouw in 2020.
Zoals u kunt zien doet het EIB niet alleen onderzoek naar het heden en verleden maar ook naar de
toekomst. Hierdoor geeft het EIB verwachtingen en adviezen aan opdrachtgevers en -nemers binnen
de bouw.

3.4 Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is één van de bekendste, dan wel niet de bekendste,
ondernemersorganisatie binnen de bouw. Met 4.500 aangesloten
bouwbedrijven is dit ook nog eens de grootste organisatie. Zij zijn als een
spin in het web betrokken bij allerlei facetten van de bouw. De kerntaken van Bouwend Nederland
zijn: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.
Met belangenbehartiging probeert Bouwend Nederland bijvoorbeeld in contracten randvoorwaarde
op te stellen wat binnen de Nederlandse Wetgeving valt maar wat opdrachtnemers maximale ruimte
geeft om te presteren.
Met het speerpunt Brancheontwikkeling stimuleert Bouwend Nederland de verdere
professionalisering en vernieuwing van de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. Dit doen zij
door middel van het aanbieden van dergelijke programma’s.
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Met het speerpunt ledenservice biedt Bouwend Nederland enkele dienstverlenende activiteiten aan.
Deze kunnen betrekking hebben op alle niveaus binnen de verening. Bouwend Nederland geeft
advies (telefonische helpdesk), organiseert spreekuren, verzorgd kwaliteitslabels en bijeenkomsten.
Door middel van het enorm uitgebreide netwerk van Bouwend Nederland spreidt informatie zeer
snel de sector in.

3.5 Balance & Result
Balance Result is een organisatie die vooral adviserend van aard is.
Balance Result kan advies geven bij de ontwikkeling van organisaties en actuele vraagstukken. Dit
advies is dan ook erg breed. Zo kunnen zij advies geven bij strategische keuzes in de toekomst,
innovatiemanagement, ontwerpen en doorvoeren van organisatieverbeteringen en het realiseren
van duurzame verbeteringen in operationele processen. Ook kunnen zij advies geven voor het
creëren van een bepaalde cultuur en het opzetten van systemen voor een betere interactie met
klanten en projectpartners.
In de praktijk resulteren deze adviezen in werkmethodieken. Denk aan Lean Bouwen en BIM. Ook
Strategie en Markt (samenwerken en ketenintegratie), informatiemanagement, vernieuwend
aanbesteden en Mens en Cultuur worden toegepast en geadviseerd door Balance Result.
Balance Result is gericht op de middelgroot tot grote bouwondernemingen. Samen met stichting
Vernieuwing Bouw heeft Balance Result de publicatie: ‘meer waarde voor je geld’ uitgebracht.

3.6 Tendernet (TED)
De Europese wetgeving is de laatste jaren veranderd. Doordat de
Europese Unie staat voor een open eenheid moet er tussen de
verschillende landen eenvoudig(er) gewerkt worden. Streven van de Unie is, op
aanbestedingsgebied, om een lokale aannemer net zo gemakkelijk aan te laten besteden als een
aannemer uit het buitenland (EU-lidstaat). Hiervoor is een basis in de wetgeving vereist.
Een van de middelen die de Europese Unie hierdoor heeft verplicht is het volgende:
Werken, Leveringen of Diensten die Europees aanbesteed moeten worden, moeten gepubliceerd
worden op www.ted.europa.eu, zie drempelwaarde onder het kopje: Europese Wetgeving.
TED staat voor Tender Electornic Daily. Door middel van deze publicatie-website heeft elke
aannemer in een Europese Lidstaat gelijke kans op werk.

3.7 Aanbestedingskalender
Waar TED de Europese aanbestedingen verzorgt, verzorgt
aanbestedingskalender de Nederlandse aanbestedingen. Op deze
website (www.aanbestedingskalender.nl) staan alle projecten (Werk, Levering of Dienst) die
openbaar aanbesteed worden. Ook gunningen van aanbestedingen komen hierop te staan. Deze
website is dan ook het verzamelpunt voor alle Nederlandse bouwbedrijven die op zoek zijn aan
nieuwe projecten (werk, levering of dienst).
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3.8 Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra
Het aanbestedingsinstituut Bouw & Infra is een onafhankelijk instituut dat de
kwaliteit van aanbestedingen controleert en bewaakt. Zij willen, met behulp
van overleg tussen partijen, het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen verminderen.
De controle van dit instituut levert twee resultaten op: aanbestedingsacties en statistische
informatie. Bij een aanbestedingsactie wordt bijvoorbeeld een bericht gestuurd naar aanbestedende
diensten waarbij fouten (comfort wetgeving veelal) kenbaar gemaakt worden. In dit zelfde bericht zal
het aanbestedingsinstituut ook altijd oplossingen voordragen.
Door zoveel controlewerk ontstaat er een database aan informatie omtrent aanbestedingen. Deze
database is niet alleen nuttig voor het aanbestedingsinstituut zelf (bijvoorbeeld: ‘wat zijn de
gunningscriterium geweest, zijn varianten toegestaan, hoelang is de gestanddoeningstermijn
et cetera’) maar ook voor toekomstige aanbesteders. Doordat aanbestedingsacties openbaar
gemaakt worden (het bericht richting de aanbestedende dienst) kunnen toekomstige aanbesteders
van deze fouten leren.

3.9 Vernieuwing Bouw
Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk platform waarop organisaties, die
vernieuwing in de bouw volgen, erg goed terecht kunnen. Door middel van
ontmoetingen, kennisuitwisselingen en samenwerkingen zorgt stichting vernieuwing bouw voor de
meest actuele en relevante informatie omtrent vernieuwingen die plaats vinden binnen de bouw
sector (B&U- en GWW-sector). Ook deze stichting bouwt op zijn partners. Deze zijn dan ook
werkzaam op allerlei vlakken binnen de bouw. Denk aan Rijksoverheid, bouwbedrijven,
woningcorporaties maar ook architecten en installateurs.
Door middel van verschillende activiteiten vergaren zij op dat betreffende gebied (nieuwe) kennis.
Enkele activiteiten van Vernieuwing Bouw zijn: Kennishub Nieuwe Onderhoudscontracten,
Masterclasses, Platform Ketensamenwerking in de woningbouw, Bestuurlijk Platform Professioneel
Opdrachtgeverschap (BPPO), Social Return Prestatieladder, Taskgroups en Exchange Programma.
Binnen deze activiteiten heeft Vernieuwing Bouw enkele vaste partners. Bij het BPPO-platform wordt
bijvoorbeeld samengewerkt met PIANOo en VNG. Vernieuwing Bouw heeft hierin de leidende rol. Bij
het platform Ketensamenwerking in de woningbouw wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Aedes
(vereniging van woningcorporaties) en Bouwend Nederland.

3.10 Regieraad Bouw
In 2004 hebben de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en
Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) een veranderproces in werking gezet met betrekking op de bouw.
Regieraad Bouw ontstond voor het regisseren en stimuleren van gezamenlijke ambities tot
verandering en vernieuwing in de bouw voor partijen aan de vraag- en aanbodzijde van de bouw.
Ondertussen, anno 2013, is duidelijk dat er een omslag moet komen binnen de bouwsector.
Regieraad Bouw moet hieraan bijdragen. Zij werken door middel van verschillende
werkgroepen/thema’s aan de cultuuromslag binnen deze sector. Enkele thema’s zijn: Integriteit en
Transparantie, Modern personeelsbeleid en diversiteit, kennis en valorisatie (waardebepaling) en
Professioneel aanbesteden. Regieraad Bouw brengt verschillende publicaties uit. Van jaarverslagen
tot boeken zoals Bouwen met (meer) waarde. Dit maakt Regieraad Bouw een informatiebron voor
vele partijen. PSI Bouw is in het verleden (2004 – 2008) ook één van de vaste partners geweest voor
Regieraad Bouw. Andere partners zijn AEDES, VNG en Bouwend Nederland.
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3.11 RRBouw
Research Rationalisatie Bouw is een stichting die financiert, bevordert
en onderzoek voert op het gebied van bouwproces, bouwproduct en de
bouwmarkt. RRBouw is vaak opdrachtgever tot een onderzoek.
Bouwend Nederland is één van de vaste partners van RRBouw waarmee
zij samen werken aan publicaties. Deze publicaties liggen, gezien het brede taakgebied, erg uiteen.
Enkele voorbeelden van publicaties zijn EMVI en duurzaamheid (nr. 145), kwaliteitsborging bij Design
& Construct (nr. 127), Consumentgericht bouwen (nr. 126) en Aan de slag met BIM; Gewoon doen!
(nr. 144). Voor iedere publicatie werken zij met andere partners (vanuit het desbetreffende
vakgebied) samen om zo goede onderbouwde publicaties uit te brengen.

3.12 CBS
Het Centraal Bureau voor Statistiek is misschien wel Nederlands meest
gebruikt informatiebureau voor de overheid. Naast de overheid kunnen
burgers en het bedrijfsleven handig gebruik maken van de statistieken van het CBS. Dit is ook één van
de kerndoelen van het CBS: ‘het maximaal verminderen van de administratieve lasten voor
bedrijfsleven en burger’.
Het CBS publiceert vele statistieken gratis in de vorm van publicaties, berichten en bibliotheken
(Den Haag en Heerlen). Enkele voorbeelden van recente statistieken zijn: inwoners aantal,
Economische groei, Werkloosheid, inflatie en bouwnijverheid.

3.13 CPB
Waar het CBS geïnteresseerd is in cijfers over feiten die al hebben
plaats gevonden onderzoekt het CPB de verwachtingen in de
toekomst. Deze twee bureaus zijn dan ook erg nuttig voor politiek
Nederland. Nieuwe kabinetsplannen worden vaak onderzocht door
het CPB.
Op basis van verwachtingen (onderbouwde verwachtingen) komt er een prognose uit. Deze prognose
wordt mee genomen in de ontwikkeling van nieuwe kabinetsplannen. Het CPB is weliswaar
onderdeel van het ministerie van Economische Zaken maar is inhoudelijk volledig onafhankelijk. Voor
een goede objectieve prognose is dit natuurlijk een vereiste. Doordat het CPB onder het ministerie
van Economische Zaken valt, valt ook de financiering van het CPB onder dit ministerie.

3.14 Bouwsector
In Nederland wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende bouwwerken.
Dit zijn de volgende sectoren: de GWW-sector en de B&U-sector. De GWW-sector staat voor
grond- , weg- en waterbouw en de B&U staat voor burgerlijke- en utiliteitsbouw. Deze onderscheid is
eigenlijk typisch Nederlands. In bijvoorbeeld in België is er geen verschil tussen de civiel techniek en
bouwkunde. Hier wordt op scholen ook geen andere opleiding gegeven maar studeert iemand
bouwkunde (voor zowel de GWW-sector als B&U-sector). In tegenstelling tot Nederland: Bouw of
Civiel.
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Bijlage 4 Achtergrond informatie EMVI
Ons afstudeer onderwerp valt of staat met EMVI-documenten. In deze bijlage wordt alle relevante
(achtergrond) informatie van EMVI uitgelegd. Zo wordt er uitgelegd wat de wetgeving vermeld over
aanbesteden en gunnen op EMVI.
Ook aanbestedingsprocedures, contracten en criteria komen aan bod. Verschillende
beoordelingsmodellen welke gehanteerd kunnen worden tijdens de gunningsfase worden behandeld
en er worden aandachtspunten van EMVI benoemd. Waar moet zowel de opdrachtgever als
opdrachtnemer letten wanneer hij of zij te maken krijgt met EMVI. Tot slot zijn meningen en opinies
gegeven van verschillende personen, partijen en instanties en wordt deze bijlage afgesloten met een
voorbeeld van een ‘Model K’ brief.
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4.1 Wetgeving
4.1.1 Europese Wetgeving
De Europese Unie is gevormd in 1958 door België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Nederland. In de loop van de jaren is deze groep uitgegroeid tot 27 landen. Op 1 juli
2013 zal Kroatië lidstaat nummer 28 worden. De monetaire unie (de eurozone) is in 1999 opgericht
en bestaat in 2011 uit 17 landen. Door middel van samenwerken ontstaat er een ‘sterkere’ groep dan
het individu. Het EU-beleid richt zich dan ook tot vrije handel tussen EU-lidstaten. Hierdoor wordt de
groep ‘sterker’. Dit beleid vindt men terug in de Europese wetgeving.
Op het gebied van aanbestedingen zijn er aanbestedingsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn
onderverdeeld in 3 stuks en zijn momenteel nog in concept:
Klassieke aanbestedingssectoren
Speciale sectoren
Defensieopdrachten

(2004/18/EG)
(2004/17/EG)
(2009/81/EC)

Deze conceptversie zal genationaliseerd moeten zijn op uiterlijk 30 juni 2014. Nederland heeft deze
richtlijnen geïmplementeerd in de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking treedt
(zie de Boa en Bass).
Deze nieuwe wetgeving moet een duidelijkere en eenvormige aanbesteding bieden. De midden- en
kleinbedrijven (MKB-er) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) moeten gelijken kansen krijgen
ten opzichte van grote(re) bouwbedrijven. Ook komt proportionaliteitbeginsel (evenredigheid)
centraler te staan. Aanbesteden is maatwerk maar moet voor iedere onderneming gelijken kansen
bieden. De minimumeisen, indienginsvereisten en selectie- en gunningscriteria moeten in redelijke
verhouding staan tot de opdracht. Een voorbeeld hiervan is:
‘Er kan een omzeteis gevraagd worden tot maximaal 300% van het geraamde werk. Als een project
op € 100.000, - geraamd is, mag de aanbestedende dienst een maximale omzeteis verlangen van het
bouwbedrijf van € 300.000, -‘
Hieronder volgt een opsomming van enkele wijzigingen op de bestaande wetgeving. Voor een
samenvatting van de voorstellen omtrent Europese aanbestedingsrichtlijnen, zie de website.87






87

‘Clusterverbod’. Opdrachten mogen niet samengevoegd worden tot één grote opdracht. Er
mag alleen ‘geclusterd’ worden wanneer de motivatie hiertoe voldoende is;
De Eigen verklaring is verplicht gesteld. Hiervan is een standaard model voorgeschreven.
Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld;
De inschrijftermijn van openbare procedure is verkort van 52 naar 45 dagen. De
aanmeldtermijn voor niet-openbare procedure is verkort van 37 naar 30 dagen;
Bij Europese aanbestedingen is EMVI verplicht gesteld.

http://www.pianoo.nl/voorstellen-europese-aanbestedingsrichtlijnen-officieel-document-samenvatting,
21-03-2013
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Categorie

Werken
Leveringen nationale
opdrachtgever
Leveringen decentrale overheid
Diensten nationale opdrachtgever
Diensten decentrale overheid
Leveringen en diensten Speciale
Sectoren

Drempel 2012-2013

Drempel 2010-2011

Drempel 2008-2009

Drempel 2006-2007

€ 5.000.000, € 130.000, -

€ 4.845.000, € 125.000, -

€ 5.150.000, € 133.000, -

€ 5.278.000, € 137.000, -

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€ 211.000, € 137.000, € 211.000, € 422.000, -

200.000, 130.000, 200.000, 400.000, -

193.000, 125.000, 193.000, 387.000, -

206.000, 133.000, 206.000, 412.000, -

Tabel 7 Drempelwaarde Europees aanbesteden (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding)

Er moet vanuit Europa Europees aanbesteed worden wanneer een opdracht geraamd wordt vanaf
een bepaalde drempelwaarde. Deze waarde veranderen(veranderden) de laatste jaren iets. Een
overzicht van de drempelwaarde voor Europees aanbesteden is hieronder weergegeven.
4.1.2 Nederlandse wet- en regelgeving88
In Nederland zijn er verschillende wet- en regelgevingen om aanbestedingen in goede baan te leiden
waarbij opdrachtgevers handvaten krijgen voor het project. Het verschil tussen een wet- en
regelgeving is dat de Nederlandse wetgeving opgesteld wordt op basis van de Europese wetgeving.
Regelgevingen zijn opgesteld aan de hand van voorbeelden of problemen uit de verschillende
projecten waarbij problemen ontstaan zijn(verleden).
4.1.2.1 Nieuwe Aanbestedingswet 89
Sinds 2006 debatteert de Tweede kamer over een nieuwe aanbestedingswet. Deze wet zou op 1
januari 2009 van kracht moeten gaan. Doordat deze wet vertraging opgelopen heeft, heeft de wet bij
in werking treden wel een betere (actuelere) uitwerking voor de huidige omstandigheden. Op 19
februari 2013 is er gepubliceerd, door middel van besluit inwerkingtreding aanbestedingswet, dat de
wet op 1 april 2013 in werking zal treden. Op 8 november 2012 is de Aanbestedingswet gepubliceerd
in het Staatsblad met als titel “Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent
aanbestedingen”. De wet is genaamd Aanbestedingswet 2012. De wet is de implementatie van de
Europese richtlijnen nr. 2004/18/EG en 2004/17/EG. Deze zijn geïmplementeerd in de Bao en de
Bass. De Bao en Bass zijn de Europese richtlijnen aangepast aan Nederlandse omstandigheden die
minimaal de Europese richtlijnen dekken.
4.1.2.2 Aanbestedingsreglement werken 2012(ARW 2012)90
Het ARW is opgesteld door middel van vraagstukken waar men tegenaan is gelopen bij de uitvoering
en aanbesteding van projecten. Deze zijn opgesteld door de rijksoverheid die deze uitgeeft via een
Staatscourant. De laatste versie dateert uit 20 februari 2013 en wordt het ARW 2012 genoemd. Dit
reglement is een verplichte richtlijn die geldig is bij een aanbesteding van werken waarvan niet
Europees aanbesteedt hoeft te worden (zie drempelwaardes). Boven deze drempelwaardes is dit
reglement niet verplicht maar wordt deze nog wel vaak gebruikt. De overheid maakt ook altijd
gebruik van het ARW 2012. Er is een duidelijk verschil in opzet van de aanbestedingswet en het ARW
2012 te zien. Bij het ARW wordt bij elke Nederlandse beschikbare procedure een nieuw hoofdstuk
gebruikt. Indien deze procedure ook een Europese variant kent, dan staat deze naast elkaar zodat
men in één oogopslag duidelijk kan zien wat de verschillen of overeenkomsten zijn.

88

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding, 21-03-2013
www.nieuweaanbestedingswet.nl, 21-03-2013
90
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbesteding, 21-03-2013
89

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 80

Bijlage 4 Achtergrond informatie EMVI
Het ARW 2012 is grotendeels hetzelfde als het ARW 2005. De wijzigingen hebben vooral betrekking
op de nieuwe Aanbestedingswet. De meest opvallende verschillen zijn:
-

-

-

-

-

-

De geschiktheidseisen inzake draagkracht en bekwaamheden en de mogelijkheid om vragen
hierover te stellen door de aanbesteder zijn beperkter. Bij de Aanbestedingswet en het
proportionaliteitsbeginsel is dit ook opgenomen;
De verschillende aankondigingen hebben een voorgeschreven inhoud, in lijn met de
Aanbestedingswet;
Er kunnen bijzonder voorwaarden verbonden worden door de aanbesteder aan de uitvoering
van de opdracht die verband houden met sociale of milieuoverwegingen.
De mogelijke subcriteria die zijn toe te passen bij gunnen op EMVI heeft nu een mogelijkheid
bij het ARW;
Er is een verjaringstermijn van vier jaar voor een onherroepelijke veroordeling die als
uitsluitinggrond wordt toegepast;
De toepassing van het model eigen verklaring is verplicht. De inschrijver die in aanmerking
komt voor de opdracht mag alleen om bewijsmiddelen gevraagd worden;
Bepaalde verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden kunnen worden afgezien door de
aanbesteder als de inschrijver naar het oordeel van de aanbesteder maatregelen heeft
getroffen om het vertrouwen te verbeteren of dat het oordeel van de aanbesteder
disproportioneel is;
De aanbesteder kan een organisatie verzoeken om bewijsmiddelen te leveren waaruit blijkt
dat uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn op zijn organisatie.
Het is nu mogelijk inschrijvers te verzoeken om hun bekwaamheid aan te tonen voor
opdrachten met betrekking op leveringen en diensten. Deze leveringen en diensten moeten
wel gerelateerd zijn op het betreffende werk;
Vergelijkbare referentieprojecten mogen gevraagd worden bij een aanbesteding als deze
maar niet exact hetzelfde is(zelfde waardes);
Een aantal modellen uit het ARW 2005 zijn vervallen. De inhoud van deze modellen is er nog
steeds maar zijn opgenomen als artikel in de ARW2012. De modellen G, H en K zijn
ongewijzigd;
Model K is niet meer automatisch verplicht bij het indienen van het inschrijving. Alleen
wanneer deze expliciet wordt gevraagd kan Model K gevraagd worden;
Er is een procedure voor een Prijsvraag toegevoegd met betrekking tot ontwerpen.
Er is een complete procedure uit geschreven voor de gunning van een ontwerp en de bouw
van een complex sociale woning. In de ARW2005 was hier een inleiding opgegeven.
Potentiële gegadigden kunnen bij een niet-openbare procedures telefonisch aanmelden
volgens artikel 3.11.3. De aanbesteder heeft de plicht om vervolgens de aanmelding te
bevestigen.
De onderhandse aanbesteding heeft een nieuwe naam gekregen namelijk meervoudig
onderhandse procedure.
De praktische verwijzingen naar een relevant voorschrift uit de gids Proportionaliteit staan in
de rechter kantlijn bij een aantal artikelen.

Ook al heeft het ARW en de nieuwe aanbestedingswet veel vergelijkbare punten, dan toch zijn er
enkele verschillen te vinden tussen het ARW en de Aanbestedingswet:
- In het ARW spreekt men over ‘de aanbesteder’ terwijl in de Aanbestedingswet over
‘aanbestedende dienst’ gesproken wordt. Dit is een kleiner begrip dan de aanbesteder van
het ARW;
- In het ARW is een gestanddoening termijn opgenomen van 50 dagen voor alle procedures en
30 dagen voor onderhandse procedures terwijl dit termijn niet wordt vernoemd in de
Aanbestedingswet;
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Bij een vooraankondiging van een Europese procedure is de inschrijftermijn in te korten tot
36 dagen bij het ARW en 29 dagen bij de Aanbestedingswet.
In het ARW is een termijn van 2 dagen opgesteld voor ondernemers om een gebrek in de
eigen verklaring of in de bewijsmiddelen te verbeteren. De Aanbestedingswet kent deze
mogelijkheid niet.
Het ARW stelt dat er een proces-verbaal van inschrijving opgesteld moet worden.
Dit proces-verbaal is alleen van toepassing bij de Europese procedure van de
Aanbestedingswet.
Een Model K kan bij het ARW2012 gevraagd worden terwijl de Aanbestedingswet deze niet
kent.
In het ARW is het begrip termijn in kalenderdagen beter gedefinieerd dan in de wet.
Uitgesloten of afgewezen gegadigden hebben in het ARW een termijn van zeven dagen na
bekendmaking om bezwaar kenbaar te maken. De wet kent deze mogelijkheid niet voor
gegadigden. Het ARW koppelt hier ook geen gevolg voor de procedure of voor de
aanbesteder aan.

4.1.2.3 Model K
Model K is een onderdeel van het ARW2005. Hij is ook nog opgenomen in de ARW2012 maar wordt
niet meer verplicht gesteld. Deze is alleen verplicht wanneer dit expliciet wordt gevraagd door de
aanbesteder. Het is een residu uit de bouwfraude enquête. Met het ondertekenen van dit model
verklaart de bestuurder van de inschrijver dat de inschrijving mededingrechtelijk in orde is. Onder
bijlage 4.6, pagina 127 treft u een standaard ‘Model K-verklaring’.
4.1.2.4 Bao wetgeving
De Bao-wetgeving staat voor Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Dit besluit is de
Europese richtlijn 2004/18/EG vertaald naar de Nederlandse wetgeving. In deze wetgeving staan de
regels voor aanbestedingsprocedures door de overheid (het rijk, de provincies en gemeentes). Hierbij
gaat het om overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
In deze wetgeving zijn een aantal verbeteringen aangebracht ten opzichte van de oudere wetgeving:
* Vergrote flexibilisering (er zijn nieuwe procedures opgenomen betreffende de
concurrentiegerichte dialoog en raamovereenkomsten
* Modernisering (meer mogelijkheden met betrekking tot elektronisch aanbesteden
waardoor termijnen verkort kunnen worden)
* Eenvoudiger (richtlijnen zijn samengevoegd en het systeem rondom de drempelwaarden
is versimpeld)
* Duidelijker (milieu- en sociale criteria in aanbestedingsprocedures zijn helderder
opgenomen)
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4.1.2.5 Bass wetgeving
De Bass-wetgeving staat voor Besluit aanbestedingen speciale sectoren. Zoals de Bao-wetgeving een
vertaling van de Europese Richtlijn (2004/18/EG) is, is de Bass-wetgeving de vertaling van de
Europese Richtlijn 2004/17/EG. Deze wetgeving bezit de zelfde inhoud als de Bao-wetgeving maar
dan voor aanbestedingen is speciale sectoren. Hierbij gaat het om opdrachten in de water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten. In deze wetgeving zijn een aantal verbeteringen
aangebracht ten opzichte van de oudere wetgeving:
* Vergrote flexibilisering (er zijn nieuwe procedures opgenomen betreffende de
concurrentiegerichte dialoog en raamovereenkomsten
* Modernisering (meer mogelijkheden met betrekking tot elektronisch aanbesteden
waardoor termijnen verkort kunnen worden)
* Eenvoudiger (richtlijnen zijn samengevoegd en het systeem rondom de drempelwaarden
is versimpeld)
* Duidelijker (milieu- en sociale criteria in aanbestedingsprocedures zijn helderder
opgenomen)
4.1.2.6 UAV 2012 GC91
De UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). Bij een contract of aannemingsovereenkomst in de
bouw kan de UAV gebruikt worden. De contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer
worden in de UAV geregeld. Door het gebruik van de UAV kunnen bestek en overeenkomsten
vereenvoudigd worden doordat veel administratieve zaken genoemd staan in de UAV. De UAV geeft
bij toepassing ook meer een uniform bij bestekken en overeenkomsten. Het opstellen van een bestek
of overeenkomst worden hierdoor minder arbeidsintensief.
Door samenwerken tussen bouwsector en de overheid is de UAV 2012 ontstaan. Zowel bij overheid
en bij private sector is de UAV een standaard regeling die veelvuldig gebruik wordt. De UAV 2012 is
ontstaan uit de AV 1930, de eerst UAV 1968 en de UAV 1989 die onderverdeeld is in hoofdstukken en
paragrafen. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische
Installatiewerken 1992( UAVTI 1992) is in 2012 samengevoegd met de UAV en is de UAV 2012. De
UAVTI 1992 is vanaf 2012 ook niet meer geldend.
De UAV 2012 is onderdeel van het privaat recht. De Raad van Arbitrage voor de Bouw beslecht over
geschillen tussen partijen. Alles wat buiten de UAV valt kan aan de rechter worden voorgelegd. Er
kunnen aanpassing gemaakt worden op de UAV. Dit moet dan wel opgenomen worden in het bestek.

91

http://nl.wikipedia.org/wiki/UAV_%28bouw%29, 24-03-2013
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4.2 Vormen aanbesteden
Elk gebouw dat u ziet in uw omgeving komt tot stand vanuit een initiatief. Iemand, meestal de
opdrachtgever zelf, wil een gebouw voor bepaalde activiteiten en/of doeleindes. Dit kan variëren in
het gebruik. Het gros van de gebouwen waren ontstaan uit initiatieven van opdrachtgevers met
commerciële doeleindes. Een stichting, als voorbeeld een woningstichting, heeft deze commerciële
doeleinde niet. Dit houdt niet in dat er geen winst gemaakt mag worden. Echter, doordat doorgaans
opdrachtgevers niet de kennis en middelen in huis hebben om een project neer te zetten, besteden
zij een project aan. Een aanbesteding kan vergeleken worden met een offerte.
Wat gebeurd er wanneer een project aanbesteedt wordt? In Nederland kent men drie verschillende
soorten projecten die aanbesteed kunnen worden. Dit zijn:
• Diensten
• Leveringen
• Werken
Bij aanbestedingen van diensten worden diensten geleverd door de opdrachtnemer. Een
opdrachtgever heeft een bepaalde dienst nodig die hij zelf niet in huis heeft. Een dienst kan dan ook
zeer uiteen lopen op allerlei facetten. Een opdrachtgever is vrij om te bepalen of hij een dienst
aanbesteed. Vanuit Europa is het echter wel verplicht om diensten boven een bepaalde
drempelwaarde Europees aan te besteden (zie bijlage 4.1, Europese wetgeving, pagina 79).
Voorbeelden van diensten zijn:
• Leerlingenvervoer
• Managementfuncties voor bepaalde tijd
• Onderhoud werkzaamheden
• Schoonmaak projecten
In tegenstelling tot een dienst (het inhuren van personen), houdt een levering op bij moment van
aflevering. Bij een levering vraagt de opdrachtgever voor offertes (met bepaalde voorwaardes) van
bepaalde materialen en/of producten. In veel gevallen heeft de leverende partij het ‘project’
afgerond wanneer de producten op plaats van bestemming staan. Dit kan wel of niet (afhankelijk van
de voorwaardes van de overeenkomst) voltooid worden met het installeren van producten. Ook voor
leveringen geldt een bepaalde Europese drempelwaarde. Alle leveringen boven deze waarde moeten
Europees aanbesteedt worden. Enkele voorbeelden van Leveringen zijn:
• Warme drankenautomaten
• 26 GWh +⁄− 10% elektriciteit op jaarbasis (2016/2017)
• Fietsenstalling voor een Busstation
• Bewakingsmonitoren
De derde, en laatste, categorie van aanbestedingen zijn werken. Een werk is een combinatie van een
dienst en levering. Bij een werk wordt aan het einde een gebouw of bouwwerk opgeleverd.
Gebouwen kunnen zijn: woningen, kantoorpanden, recreatiepanden, ontspanningsruimtes e.d. Een
bouwwerk kan zijn: monumenten, infrastructurele bouwwerken, landschap-werken, zendmasten e.d.
Ook werken kent de grenswaarde tot Europees aanbesteden. Voorbeelden van werken zijn:
• Aanbesteding Centrum voor de Popmuziek
• Ontwerp en realisatie nieuwbouw ROC ID College
• Sluis Hart van Meerstad (HARK5-1)
• Renovatie van de Oostpoortschool Delft
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Een aanbesteding, los van de soort categorie, kan op vele manieren plaats vinden. In bijlage 4.1,
pagina 79, is te lezen wanneer een aanbesteding Europees of niet-Europees aanbesteedt moet
worden. Naast dit gegeven kan een aanbesteding ook plaats vinden als openbare/niet-openbare
aanbesteding, concurrentie gerichte dialoog, onderhandelingsprocedure met/zonder bekendmaking,
onderhandse aanbesteding, enkelvoudige/meervoudige uitnodiging.
4.2.1 Openbare aanbesteding
Een openbare aanbesteding is, zoals zijn naam al bevestigd, openbaar. Dit wil zeggen dat iedereen
zich kan inschrijven op deze aanbesteding. Kleine bedrijven, grote bedrijven, gespecialiseerde
bedrijven of juist multidisciplinaire bedrijven. Doordat iedereen vrijblijvend een aanbieding kan
opgeven, is dit ook de aanbestedingsvorm waar het meeste werk verzet dient te worden door de
aanbestedende dienst. De opdrachtgever zal iedere aanbesteding moeten beoordelen. Om er voor te
zorgen dat niet elk willekeurig bedrijf aanbesteedt, kan een opdrachtgever bepaalde selectiecriteria
en/of geschiktheidseisen opstellen waaraan een bedrijf moet voldoen. Zo kan bijvoorbeeld een
omzet vereist worden van maximaal 300% van de opdrachtwaarde. Dit zal veelal gevraagd worden
om risico’s te beperken. Het is voor de hand liggend dat een opdrachtnemer met een jaaromzet van
€ 500.000, - geen project kan realiseren van € 20.000.000, -. Bij een aankondiging moeten de
selectie- en gunningscriteria vooraf kenbaar gemaakt zijn. Zo weet elke partij precies waarop zij
beoordeeld worden, anders gezegd: zo weten zij ook of ze geselecteerd kunnen worden of niet. Bij
een openbare aanbesteding vindt de beoordeling van de selectiecriteria samen met de
gunningscriteria. Dit is een duidelijk verschil met de niet-openbare aanbesteding.92
4.2.2 Niet-openbare aanbesteding
Niet-openbare aanbestedingen zijn wel openbaar in te zien. Hierdoor kan ook, zoals bij de openbare
aanbesteding, elke opdrachtnemer zich inschrijven. Bij een niet-openbare aanbesteding vindt eerst
een selectie ronde plaats, op basis van vooraf gestelde selectiecriteria. Hier komen bedrijven uit die
capabel genoeg worden ingeschat en zij mogen vervolgens een offerte, de inschrijving, indienen. De
opdrachtgever geeft vooraf aan waarop geselecteerd wordt. Zowel de selectie als gunningscriteria.
Hierdoor kent een niet-openbare aanbesteding twee rondes (selectiefase en gunningsfase). De
inschrijvingstermijnen zijn ook anders93. Deze vorm van aanbesteden kan op zowel nationaal als
Europees niveau plaatsvinden. Een aanbestedende dienst is vrij om te kiezen voor tussen een
openbare en een niet-openbare aanbesteding. Het voordeel van een niet-openbare aanbesteding ten
opzichte van de openbare aanbesteding is de hoeveelheid beoordeelwerk. Bij een openbare
aanbesteding moet de opdrachtgever elke inschrijving beoordelen. Bij een niet-openbare
aanbesteding wordt na de selectieronden alleen de bedrijven beoordeeld die voldoen aan de
selectiecriteria.94
4.2.3 Concurrentiegerichte dialoog
Een concurrentiegerichte dialoog lijkt misschien wel erg veel op de openbare en niet-openbare
aanbesteding maar deze heeft ook weer enkele verschillen. Zo worden door de opdrachtgever vooraf
(minimaal) drie partijen geselecteerd, op basis van selectiedocumenten, en zij mogen een inschrijving
doen. In tegenstelling tot de voorgaande twee aanbestedingen, kent de concurrentiegerichte dialoog
geen bestek. Eventuele opdrachtnemers moeten zelf, veelal complexe projecten, een oplossing voor
een probleem aanvoeren. Bij deze vorm van aanbesteden wordt er daarom altijd gegund op basis
van Economische Meest Voordelige Inschrijving, Wie biedt de meeste waarde voor zijn geld?95

92

Zie ook artikel 28 lid 1 Bao en artikel 1 sub t Bao
Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 79) Wetgeving
94
zie verder Bao artikel 1 sub u, 28 lid 1 en 38.
95
zie verder Bao artikel 29 en ARW2005 4.2
93
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4.2.4 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
In een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden selectiecriteria vooraf
gegeven. Iedereen die voldoet mag zich inschrijven waarna zij een prijs op kunnen indienen, de
inschrijving. Over deze prijzen, in combinatie met de voorwaarden, wordt vervolgens onderhandeld
van opdrachtgever tot opdrachtnemer. Het spreekt voor zich dat er gegund moet worden op basis
van vooraf gestelde gunningscriteria. Deze onderhandelingen kunnen vertrouwelijk plaats vinden
maar het moet wel zo zijn dat inschrijvers gelijk behandeld worden. Elke onderhandeling moet ook
deugdelijk vastgelegd worden. Een opdrachtgever is in deze vorm van aanbesteden ook vrij om
tussendoor het aantal inschrijvers terug te dringen. Dit moet wel op basis van selectie- en
gunningscriteria die vooraf bekend gemaakt zijn.96
4.2.5 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Deze aanbestedingsmethode lijkt veel op de onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking. Het verschil hierin zit hem in het feit dat de aankondiging van het werk niet openbaar
plaats hoeft te vinden. Er kan door de opdrachtgever, opdrachtnemers aangewezen worden die een
inschrijving mogen indienen. Deze aanbestedingsvorm is te vergelijken met een onderhandse
gunning. Wel moet de opdrachtgever de aanbesteding publiceren op PbEG (Publicatieblad van de
EG). Verder is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking identiek aan de
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Inschrijvers moeten gelijk behandeld
worden, gunningscriteria zijn vooraf bekend gemaakt en de opdrachtgever is vrij om tussendoor het
aantal inschrijvers terug te dringen (op basis van selectie- en gunningscriteria).97
4.2.6 Onderhandse aanbesteding
Bij een onderhandse aanbesteding selecteert de opdrachtgever minimaal 2 potentiële
opdrachtnemers. Zij mogen een inschrijving opgeven waarna de opdrachtgever gunt op basis van
vooraf gestelde gunningscriteria. Deze criteria kan prijs zijn. Een andere criteria is op basis van EMVI.
De onderhandse aanbesteding is het tegenovergestelde van de openbare aanbesteding.
4.2.7 Enkelvoudige uitnodiging
Bij deze vorm van aanbesteden wordt er door de opdrachtgever een opdrachtnemer geselecteerd.
De opdrachtnemer mag een prijs, én de te leveren prestatie, opgeven waarna de opdrachtgever in
overeenstemming komt of niet.
4.2.8 Meervoudige uitnodiging
Bij een meervoudige uitnodiging worden, zoals de naam het zegt, meerdere opdrachtnemers
gecontacteerd. Zij mogen vervolgens de inschrijving doen (prijs en de te leveren prestatie). De
opdrachtgever mag na de schriftelijke offertes met de partijen gaan onderhandelen voor een betere
prijs of de te leveren prestatie.

96
97

zie ook Bao artikel 1 sub x jo en 30.
zie ook Bao artikel 1 sub x jo en 30.
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4.3 Soorten Contracten
Er zijn veel verschillende soorten contracten waarmee een aannemer kan werken. De verschillende
soorten contracten zullen hier onder beschreven en uitgelegd worden. Er wordt constant vergeleken
tussen het soort contract en het traditioneel contract.
4.3.1 Traditioneel
Traditioneel het werk aannemen is nog steeds de meest voorkomende contractvorm. Gezegd
worden mag wel dat dit langzamerhand aan het veranderen is. Bij een traditioneel contract zorgt de
aannemer ervoor dat deze het project realiseert voor de opdrachtgever. Hierbij vallen de uitvoering
en de werkvoorbereiding onder. Voorbeelden van werkzaamheden binnen een traditioneel contract
zijn: contracten met onderaannemers vaststellen, de bouwplanning maken, het bouwen zelf en het
opleveren van het gebouw. De aannemer heeft geen invloed op het project en krijgt bestek en
tekeningen die hij moet uitvoeren.
4.3.2 Engineer and Build
Bij Engineer and Build heeft de aannemer bijna dezelfde werkzaamheden als bij een traditioneel
contract, er komen alleen wat extra werkzaamheden bij. Bij Engineer and Build zorgt de aannemer in
het proces voor de uitwerking van het gebouw. De werkzaamheden die bij deze uitwerking horen zijn
bouwtekeningen, DO begroting, ontwerp worden in financiële, esthetisch en technische zin
uitgewerkt, het aanvragen van bouwvergunningen en vergunningen ontvangen.
4.3.3 Bouwteam
Een bouwteam heeft een hele ander opzet vergeleken met de varianten hierboven. Na de initiatieffase nodigt de opdrachtgever een team uit van Aannemer, architect, constructeur en installateur die
samen het ontwerp en uitwerking maken in overleg met elkaar. Door dit overleg kan een aannemer
fouten aanwijzen die anders pas bij de realisatie ‘op zouden duiken’. Als het project helemaal
ontworpen en uitgewerkt is, dan stopt het bouwteam en gaat de aannemer over tot realisatie.
4.3.4 Design and Build
Bij een Design and Build contract, ook wel Turn-key genoemd, heeft de aannemer de
verantwoordelijkheid van ontwerp tot en met de realisatie van een project. De opdrachtgever geeft
de eisen en wensen van een project waarmee de aannemer de slag gaat. De aannemer maakt een
ontwerp en de uitwerkingen hiervan waarna hij het project realiseert. De opdrachtgever heeft geen
omkijken aan het project waardoor de aannemer de opdrachtgever deels ontzorgt.
4.3.5 Design, build & maintain
Een D, B & M contract heeft een aannemer de verantwoordelijkheid van ontwerp tot het beheer van
een project. Net zoals bij een D & B contract geeft de opdrachtgever eisen en wensen voor het
project en gaat de aannemer hiermee aan de slag. De extra verantwoordelijkheid die de aannemer
erbij heeft gekregen is het beheer van het project. Het bouwkundig onderhoud en de voorzieningen,
gebruiksgoederen zijn voor rekening aannemer. Hiervoor krijgt de aannemer wel betaald door
middel van het contract.
4.3.6 Design, build, finance, maintain & Operate
Een D, B, M, F & O contract heeft dezelfde verantwoordelijkheden als een D, B & M contract, alleen
er zijn een aantal dingen bij gekomen. Zo wordt door de aannemer het project gefinancierd en zal
deze ook een ‘pot met geld’ moeten hebben voor afspraken met een bank. Hierbij is het de
aannemer die voor alles zorgt. Ook zorgt de aannemer voor de exploitatie van het project. De
opdrachtgever betaald alleen de aannemer en ontvangt de baten van het project.
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4.4 Soorten Criteria
Afhankelijk van het soort contract en de type aanbesteding, zal er ‘gekozen’ moeten worden tussen
verschillende inschrijvers. De criteria van een keuze moet wel vooraf bekend gemaakt zijn. Binnen
deze criteria zijn er enkele verschillende groepen. Zo zijn bepaalde criteria verplicht vanuit de wet en
zijn gunningscriteria project specifiek.
4.4.1 Geschiktsheidseisen 98
Deze type eisen zijn er voor om te kijken of de gegadigde in staat is om de opdracht uit te voeren.
Geschiktsheidseisen hebben geen betrekking op de opdracht maar op de potentiële opdrachtnemer
zelf. De opdrachtnemer is verplicht om aan de geschiktheidseisen te voldoen om deel te mogen
nemen aan de verder aanbesteding. De opdrachtgever is niet verplicht geschiktheidseisen te stellen.
Er zijn drie soorten geschiktheidseisen:
• Technische en beroepsbekwaamheid eis
• Eisen om het financiële en economisch draagvlak aan te tonen
• Eisen inzake de beroepsbevoegdheid
Opdrachtgevers hebben ruime bevoegdheid voor het stellen van geschiktheidseisen. Er zijn wel
enkele belangrijke uitgangspunten waaraan de opdrachtgever moet voldoen:
• Eisen moet objectief en eenduidig zijn, dus SMART geformuleerd
• Er moet een verband zijn tussen de eis en de opdracht
• De eis moet proportioneel zijn in vergelijking met de opdracht
• Eisen moeten terug te vinden zijn in de aanbestedingsstukken
• Elke potentiële opdrachtnemer moet dezelfde eisen krijgen
In het Bao zijn voorschriften gegeven welke bewijzen gevraagd mogen worden om de geschiktheid te
kunnen toetsen. De geschiktheidseisen moeten duidelijk aangegeven worden door de
opdrachtgever. Er is een strikte scheiding tussen geschiktheidseisen en gunningscriteria in de
aanbestedingsregels. Een geschiktheid eis mag niet als (sub)gunningscriterium gebruikt worden.
4.4.2 Selectiecriteria
Wanneer vele inschrijvers voldoen aan gestelde geschiktheidseisen, kan een opdrachtgever
doormiddel van selectiecriteria het aantal inschrijvers terug brengen. De selectiecriteria kent
dezelfde voorwaardes als geschiktheidseisen maar liggen in het verlengde hiervan.
4.4.3 Uitsluitingsgronden 99
De wettelijke basis van uitsluitingsgronden zijn gesteld in de Europese wetgeving en de Bao en BASS.
Artikel 45 van de Bao kent twee type uitsluitingsgronden: verplichte en facultatieve uitsluiting.

98
99

http://www.pianoo.nl/metrokaart/geschiktheidseisen, 14-03-2013
http://www.pianoo.nl/metrokaart/uitsluitingsgronden, 13-03-2013
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4.4.3.1 Verplichte uitsluiting
Deze verplichte uitsluitingsgronden zijn in de Bao precies omschreven. De gronden komen namelijk
van onherroepelijk veroordeling van tenminste één van de volgende delicten:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Omkoping van een ambtenaar
Valsheid in geschriften
Fraude met EG subsidie
Deelname criminele organisaties
Witwassen
Omkoping van anderen dan ambtenaren

De aanbestedende dienst moet in alle gevallen aan de gegadigde/inschrijver vragen of deze is
veroordeeld tot één van de hierboven genoemde feiten. Wanneer dit het geval is, moet de
aanbestedende dienst de inschrijver uitsluiten van inschrijving.
4.4.3.2 Facultatieve uitsluiting
Ook zijn er facultatieve uitsluitingsgronden die de aanbestedende dienst mag vragen. Deze gronden
hebben betrekking op de actuele omstandigheden van de inschrijver. Dit zijn:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Faillissement
Faillissement aangevraagd
Ernstige beroepsfout
Onherroepelijk veroordeeld voor een delict in strijd met beroepsgedragsregels
Sociale zekerheidsbijdragen niet betaald
Belastingen niet betaald
Het afgeven van valse verklaring.

Deze gronden kunnen gevraagd worden door een aanbestedende dienst. Als de aanbestedende
dienst deze wil toepassen, dan moet dit duidelijk in de aanbestedingsstukken staan. Sinds 2004
toetst de overheid bij Europese aanbestedingen in de sectoren bouw, milieu en ICT altijd deze
gronden. Dit is het gevolg na de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid.
De gestelde uitsluitingsgronden in de Bao zijn alle gronden die een aanbestedende dienst mag
gebruiken of toepassen. Er mogen geen nieuwe bedacht worden. De aanbestedende dienst mag een
verklaring van de inschrijver vragen waarin blijkt dat deze de uitsluitingsgronden niet van toepassing
zijn op hem. Eerst wordt hierin een eigen verklaring gevraagd en later, bij gunning of selectiefase,
worden pas bewijzen gevraagd. De tijdsperiode die hier meestal voor staat is zeven dagen.
4.4.4 (Sub)gunningscriteria
Na voorgaande rondes, de toetsing van selectiecriteria en geschiktheidseisen van de potentiële
opdrachtnemers, wordt de daadwerkelijke inschrijving gedaan. Deze inschrijving bezit informatie
over tijdsduur van een project, uitvoeringsmethode, kosten, plan van aanpak et cetera. Op basis van
deze inschrijving moet een opdrachtgever beoordelen en/of toetsen welke potentiële
opdrachtnemer het project gegund krijgt. De gunningscriteria moeten vooraf bekend gemaakt
worden. Hierdoor weet elke inschrijver waarop zij worden getoetst. Een opdrachtgever kan een
project gunnen op twee verschillende soorten gunningscriteria. Op basis van laagste prijs of op basis
van Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
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4.5 Beoordelingsmodellen 100
Er zijn verschillende methodes om EMVI te beoordelen. EMVI documenten hoeven niet meer
subjectief beoordeeld te worden. Door middel van een systematiek kunnen deze EMVI documenten
ook (zo veel mogelijk) objectief beoordeeld worden. Bijna alle beoordelingsmodellen zijn kwantitatief
doordat aan elke offerte een getal toegekend wordt. De offerte met het hoogste of laagste score is
dan de Economisch meest voordelige, afhankelijk van het beoordelingsmodel.
4.5.1 Het puntenmodel of gewogen factor methode
Het puntenmodel, of gewogen factor methode, is de meest gebruikte methode in Nederland. Hierbij
wordt aan elke criterium een bepaald aantal punten met gewicht toegekend.

Tabel 8 Voorbeeld puntensysteem101

Aan de hand van het tabel hierboven kan de scoren van een inschrijver berekend worden maar eerst
wordt het aantal punten per criterium bepaald.

Tabel 9 Berekening scores102

In het tabel 9 zijn aan de hand van de punten de verschillende scores bepaald van Inschrijver A en B.
De inschrijver met de hoogste punten is de economisch meest voordelige inschrijving. In dit
voorbeeld is dat Inschrijver A.

100

Mr. T.H. Chen, PIANOo, “Hoe pas je EMVI toe?”, Handreiking voor inkopers, mei 2012, 22-03-2013
Mr. T.H. Chen, PIANOo, “Hoe pas je EMVI toe?”, Handreiking voor inkopers, pagina 16, mei 2012,
22-03-2013
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4.5.2 De methode van Gunnen op Waarde
De methode Gunnen op Waarde is een beoordelingsmethode die de geleverde kwaliteit (uitgedrukt
in een rapportcijfer) vertaald naar een fictieve korting op de inschrijvingsprijs. De precieze uitvoering
van deze manieren is te vinden in het boek “Gunnen op waarde: hoe doe je dat? , CROW”. Het boek
is geschreven voor aanbestedende diensten en in veel gevallen ook te gebruiken bij aanbestedingen
van leveringen en/of diensten.
De werking van deze methodes zijn als volgt. De kwaliteitscriteria worden beoordeeld met een
rapportcijfer, waarna met een formule deze in cijfers worden omgerekend naar de
kwaliteitswaarde, KW. Meestal is dit een lineaire formule, bijvoorbeeld103:
1) Rapportcijfers tussen 0 en 10 en KW = rapportcijfer/10 x Maximum
2) Rapportcijfers tussen 2 en 10 en KW = (rapportcijfer-6)/4 x Maximum
De voorbeelden zijn bijna identiek aan elkaar. Bij voorbeeld 2 kan de kwaliteitswaarde negatief zijn.
Per kwaliteitscriterium zal gebruikelijk een afzonderlijke kwaliteitswaarde berekend worden. Deze
waardes worden vervolgens opgeteld. Deze totale kwaliteitswaarde wordt in een fictieve prijs van de
inschrijving afgehaald. Voor het werkelijke inschrijvingsbedrag heef t dit geen invloed, dit is immers
slechts fictief. De fictieve prijs wordt alleen gebruikt voor het gunnen van het project voor de
inschrijver met de laagste fictieve prijs. De reden dat er met geld wordt gerekend, in plaats van
punten, komt door het gevoel dat mensen bij prijzen hebben. Wiskundig is er geen verschil tussen
deze twee maar het is voor een inschrijver overzichtelijker wat het belang voor een
kwaliteitscriterium is.
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Mr. T.H. Chen, PIANOo, “Hoe pas je EMVI toe?”, Handreiking voor inkopers, pagina 18, mei 2012,
22-03-2013
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4.5.3 De formule S = P/K (Value for money)
Instellingen van de Europese Unie maken veel gebruik van de S = P/K formule. Deze formule doet
letterlijk de prijs/kwaliteitsverhouding van de inschrijver bepalen. Deze formule wordt ook wel het
value for money systeem genoemd. Welke inschrijver biedt het meeste waar voor zijn geld.
Een kant tekening van deze methode is de spreidingsscores van K voor het gewicht van de kwaliteit.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn in het tabel 10 en 11 te zien.

Tabel 10 Voorbeeld 1 Value for money104

In deze tabel zijn de scores uitlopend van 10 tot 40 en dit betekend dat de opdrachtgever bereid is
300% meer te betalen voor de beste oplossing in vergelijking tot de goedkoopste. Lopen de scores
uiteen zoals in tabel 11, van 80 tot 100, dan betaald de opdrachtgever maar 25% extra voor de beste
oplossing. Te zien is dat bij allebei de voorbeelden Inschrijver B wint vanwege de laagste score.

Tabel 11 Voorbeeld 1 Value for money105

De beste oplossing bij het toepassing van deze methode is het ervoor zorgen dat de maximale
kwaliteit K=100 is. Ook de ondergrens bepalen is belangrijk. In dit voorbeeld is de ondergrens 80. De
aanbestedende dienst betaald dan maximaal 25% meer voor de inschrijver met de hoogste score ten
opzichte van de laagste score. Bij een ondergrens van 50 zal er maximaal 100% meer betaald worden
dan de goedkoopste. De handregel, die gegeven wordt in het PIANOo verslag, is dat een ondergrens
van 60 het beste is doordat de verschillen in scores groter zijn dan bij een ondergrens van 80 en het
blijft reëel.
4.5.4 Rangordesystemen
Veel systemen zijn gebaseerd op de rangorde bij de criteria. Een rangordesysteem bij de gunning is
door een Nederlandse rechter ondeugdelijk verklaard. In België maken ze gebruik van de
ARGUS-methode die gebaseerd is op het rangordesysteem. Er wordt bij dit systeem alleen geen
economische vergelijking gemaakt. Dit is meteen duidelijk bij een voorbeeld als prijscriterium: met
prijzen van 2000, 2001 en 6000 is de rangorde 1, 2, 3 terwijl het verschil tussen de nummers 1 en 2
verwaarloosbaar klein is en het verschil met de nummer 3 erg groot is.
4.5.5 Canadese methode
Bij de Canadese methode wordt eerst de gemiddelde prijs van alle offertes berekend, waarbij alle
offertes boven het gemiddelde worden verwijderd. De overgebleven offertes worden beoordeeld op
de meeste kwaliteit. Deze methode is goed bedacht maar zal waarschijnlijk in strijd zijn met de
Europese aanbestedingsrecht. Het grootste nadeel van dit systeem is dat het systeem heel eenvoudig
te manipuleren is met een handlanger die ofwel de gemiddelde prijs omhoog of omlaag drukt.
104
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4.6 Aandachtpunten EMVI
In 2005 werd de filosofie ‘gunnen op meerwaarde’, de afgeleiden van EMVI, geïntroduceerd binnen
Rijkswaterstaat. Ook werd er al gesproken van de Economische Meest Voordelige inschrijving in
Artikel 53 in de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 55 in de Europese richtlijn 2004/17/EG. Dat
opdrachtgevers in de loop van de jaren meer zijn gaan kijken naar de kwaliteit van het project mag
duidelijk zijn. De economische crisis die vanaf 2008 plaats vond heeft hier zeker zijn bijdrage aan
geleverd. Het is niet alleen dat een gebouw in aanschaf geld kost. Het beheer kost zeker zo veel, of
nog meer, in de loop van de jaren. Eigenaren van gebouwen die zij langer in beheer hebben zijn
hierdoor gaan kijken naar het gebouw zelf. Hoe kan men de kosten over de levensduur van een
gebouw zo laag mogelijk houden? Hiervoor zijn beslissingen in de ontwerpfase van een gebouw van
cruciaal belang.
Vanuit deze ‘gedachtegoed’ zijn er ook kwaliteitscriterium ontstaan. Echter, de vraagstelling is niet
altijd eenduidig en helder voor de inschrijvers. De inschrijving die hieruit volgt zal in veel gevallen
hierdoor niet voldoen aan de eisen/wensen van de aanbesteder waardoor de kwaliteit achteruit
gaat. Dit probleem zien we ook terug komen in bijlage 4.7 Meningen/opinies, pagina 100.
Opdrachtnemers geven aan dat zij aan onduidelijke criteria moeten voldoen. Welke aspecten zijn er
‘fout’ gegaan in het verleden en waar moet men aan denken in de toekomst bij het opstellen van
EMVI-criteria.
4.6.1 Objectiviteit vs. subjectiviteit
Een belangrijk thema bij het aanbesteden op EMVI is de subjectiviteit en objectiviteit. Vaak worden
de criteriums nog niet na behoren opgesteld waardoor deze vaak subjectief zijn. Dit is één van de
grootste nadelen van EMVI, de subjectiviteit ervan. Het is mogelijk om EMVI met de juiste methodes
erg objectief te maken maar 100% objectief zullen EMVI’s niet worden. Een voorbeeld hiervan is het
ontwerp. Een opdrachtgever zou zijn voorkeur kunnen geven aan strakke lijnen in het ontwerp.
Wanneer dit niet gevraagd is, zou de opdrachtgever een opdrachtnemer slechte score toekennen
wanneer deze opdrachtnemer juist met vrije vormen ontwerpt. Dit is dus een erg subjectiefgevoelige eigenschap.
Een subjectieve beoordeling kan erg nadelig, én oneerlijk, uitpakken voor inschrijvers. In veel
gevallen zal de benadeelde inschrijver dan ook een rechtszaak aanspannen tegen de aanbestedende
dienst. Hier zal verderop in dit hoofdstuk dieper op ingegaan worden. Het zal vaak voorkomen dat de
formulering vanuit de aanbestedende dienst niet helder en concreet is. Het komt ook voor dat een
aanbestedende dienst eisen/wensen stelt die niet in verhouding staan tot het project. Vaak hebben
aanbestedende diensten dan niet goed voor ogen wat de meerwaarde van de eis/wens is en hoeveel
de opdrachtgever er daadwerkelijk voor over heeft.
4.6.2 Waarde vs. Nut
De gedachte achter EMVI-criteria is het toetsen van de hoeveelheid kwaliteit (meerwaarde) die bij
een inschrijving aangeboden wordt. Echter, het begrip waarde, omvat een grijze, subjectieve
omschrijving. Is het altijd goed om extra waarde aan te bieden of zitten hier grenzen aan?
Dit alles heeft te maken met de belangen van een project. Moet, als voorbeeld, een gebouw 10 jaar
mee kunnen gaan of 60 jaar? Bij een gebouw dat 60 jaar mee moet gaan zullen hele andere eisen en
wensen (waarde) gesteld worden aan bijvoorbeeld de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en milieukenmerken van een gebouw dan bij een gebouw dat ‘maar’ 10 jaar mee
moet gaan. Waar ligt deze grens? Hoeveel is het de opdrachtgever ‘waard’ om meer te betalen voor
de investering?
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Iets van grote waarde is niet per definitie nuttig. Als voorbeeld de vergelijking tussen diamant en
water.
“Hoe kan het zo zijn dat water ‘niets’ kost ondanks de onmisbaarheid ervan voor het menselijk leven,
terwijl diamant een hoge prijs heeft maar een minimale gebruiksnut”.
Oftewel: hoe kan een goed met een hoge waarde een lage prijs hebben en vice versa?106 Water
heeft een hoge gebruikswaarde, iedereen heeft immers water nodig. Echter, het aanbod van water is
zo hoog waardoor de ruilwaarde laag kan blijven. Bij diamant is dit het tegenovergestelde. De
gebruikswaarde is laag, evenals het aanbod. Dit maakt diamant erg duur. Iets wordt meer of minder
waard naarmate iemand er het geld voor over heeft. Een mank huisdier kan voor zijn baasje een erg
gewaardeerd huisgenoot zijn terwijl een mank huisdier voor een fokker onverkoopbaar is, of te wel:
waardeloos.
Waarde is een subjectief begrip met een objectieve achtergrond. R(Renate).C. Siebes stelt: ‘als je
kwaliteit meet, wordt het kwantiteit107. Tot de negentiende eeuw was men van mening dat de
waarde van een goed besloten was en onafhankelijk van de bezitter ervan. Hierdoor konden
begrippen als woekerprijzen en woekerrenten bestaan. De prijs van een object (of dienst)was hoger
dan de waarde van het object. Hoe komt nu de waarde van een goed(of dienst) tot stand?
Er zijn een aantal aspecten die de prijs van een goed of dienst beïnvloeden. De behoefte om iets in
bezit te hebben heeft te maken met de wens om nut aan goederen en/of diensten toe te kennen
door deze in bezit te hebben. Hiernaast is schaarste van invloed op de prijs. Hoeveel is iets
beschikbaar en hoeveel mensen willen het hebben? Doordat de behoefte altijd groter zullen zijn dan
de middelen om aan deze behoeften tegemoet te komen, moet er gekozen worden. Waarom kiest
men voor het één en niet voor het ander? Dit heeft te maken met de nut ervan.
Iets is pas waardevol als het nuttig voor iemand is. Hoe hoger het nut, hoe waardevoller iets is. Dit
kan onderbouwd worden met de theorie van Maslow. Hoe hoger een goed of dienst zich bevindt op
de hiërarchische piramide van Maslow, hoe hoger het nut voor het individu, oftewel:
hoe waardevoller108. Waarde is afgeleid van nut en nut is weer afgeleid van de behoefte. Dit maakt
het niet mogelijk om iets subjectiefs, objectief te beoordelen. Om toch iets kwalitatiefs, kwantitatief
te beoordelen is het hierom noodzakelijk dat de waarde zo specifiek mogelijk gemaakt moet worden.
De EMVI-documenten moeten hierdoor SMART geformuleerd worden waardoor het juryteam en de
opdrachtgever een goede beoordeling kan maken van de meerwaarde die er geboden wordt bij de
inschrijving. In een schema ziet deze redenatie er als volgt uit109:

Subject

Behoefte

Schaarste

Nut

Waarde

Prijs

Schema 1 Redenatie Waarde vs. Nut
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Het stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra heeft een publicatie uitgebracht, Stilte voor de
storm, Resultaten aanbestedingsanalyses 2011, waarin vele aanbestedingen behandeld zijn en
onderzocht is wat hierbij fout is gegaan. Dit resulteert in een 5-tal onderwerpen die de aandacht
moeten krijgen bij het opstellen van EMVI-criteria.
4.6.3 Eisen niet objectief
Aan de hand van geschiktheidseisen stelt een opdrachtgever minimale eisen waaraan een inschrijver
moet voldoen. Dit kan betrekking hebben op financieel en economisch draagvlak, technische kennis
of bijvoorbeeld beroepsbekwaamheid. Een eis is pas objectief als de inschrijver met grote zekerheid
kan inschatten of hij hieraan kan voldoen. Is deze eis zo omschreven dat het moeilijk in te schatten is
of hieraan voldaan wordt, dan is deze eis niet objectief genoeg. Een geschiktheidseis is een eis
waarmee bepaalde (kern)competenties gevraagd worden. Om aan te tonen of een inschrijver
bepaalde (kern)competenties in huis heeft, wordt de vertaalslag gemaakt naar specifieke, technische
competenties die meestal aangetoond kunnen worden met referentiewerken. Het gevraagde
referentiewerk moet dus wel specifiek betrekking hebben op de gevraagde competentie.
Voorbeeld:
‘Eén referentie, vergelijkbaar qua aard en omvang dat vergelijkbaar is.’
Zoals u merkt kan er niet met zekerheid gesteld worden of een inschrijver hieraan voldoet.
Deze eis moet concreter en objectiever omschreven worden.
‘Een referentie waaruit blijkt dat minimaal 300m2 klinkerbestrating is gerealiseerd’.
In onderstaande grafiek is te zien hoeveel procent van elk type opdrachtgever de afgelopen jaren
referentiewerk foutief, niet objectief, gevraagd heeft.

Grafiek 10 Geschiktheidseisen niet objectief Per type aanbesteder, 2008 - 2011 (Bron: Aanbestedingsinstituut)
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4.6.4 Meer dan twee referenties
Het Aanbestedingsinstituut stelt dat het vragen van meer dan twee relevante referenties overbodig
is om aan te tonen of een bepaalde ervaring of competentie aanwezig is. Vanuit de Gids
Proportionaliteit wordt ook maximaal één referentie gevraagd of de bijbehorende competentie. Dit
voorschrift (3.5 G) luidt:
‘De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie.’
In het verleden is regelmatig meer dan 2 referenties gevraagd voor een bepaalde (kern)competentie.
Zie onderstaande schema, het percentage foutief gevraagde, meer dan twee, referenties:

Grafiek 11 Meer dan 2 referenties Per type aanbesteder, 2008 - 2011 (Bron: Aanbestedingsinstituut)
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4.6.5 Te hoge omzeteis
Om een stukje zekerheid in de inschrijver te kunnen waarborgen, kan een opdrachtgever een eis
stellen aan de hoeveelheid omzet die de inschrijver heeft. Wanneer een bouwbedrijf een omzet van
10 miljoen euro behaald, én de raming van de aanbesteding is 8 miljoen euro is, dan zou dit project
erg riskant zijn voor de inschrijver. Dit zegt ook iets over de capaciteiten van het bouwbedrijf. In de
nieuwe aanbestedingswet wordt aan de gevraagde omzeteis een maximum gesteld. Een omzeteis
tussen de 0 en 200% van de raming mag gevraagd worden. Wanneer deze eis groter dan 300% van
de raming is, is de kans groot dat de eis disproportioneel is, wat in strijd is met de aanbestedingswet.
Voor het aanbestedingsinstituut volstaat in de meeste gevallen de plicht om een bankgarantie van
maximaal 5% te overleggen voor de toetsing van financieel-economische draagkrachtvermogen van
een organisatie. In onderstaande grafiek is het percentage gegeven, in de loop van de jaren, waarbij
opdrachtgevers een te hoge omzeteis vroegen van de inschrijvers.

Grafiek 12 Te hoge omzeteis Per type aanbesteder, 2008 - 2011 (Bron: Aanbestedingsinstituut)
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4.6.6 Omzet/ervaringseis
Een opdrachtgever kan dus bij geschiktheidseisen twee aspecten van een inschrijver toetsen: de
financieel-economische slagkracht en de technische bekwaamheid van een inschrijver. Het is de
afgelopen jaren (2008 – 2011) regelmatig voorgekomen dat deze twee aspecten getoetst werden
binnen één eis, gemiddeld 1 op de 8 aanbestedingen. Dit is echter niet toegestaan vanuit de Gids
Proportionaliteit en dit wordt ook verboden in de nieuwe aanbestedingswet.
Voorbeeld:
‘De gemiddelde omzet in de afgelopen drie boekjaren op het gebied van scholenbouw dient minimaal
€ 2 miljoen te bedragen.’
In onderstaande grafiek is weergegeven welk percentage van aanbestedingen van verschillende
opdrachtgevers in de loop van de jaren de omzet en ervaringseis gecombineerd heeft binnen één eis.

Grafiek 13 Omzet als ervaringseis Per type aanbesteder, 2008 - 2011 (Bron: Aanbestedingsinstituut)

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 98

Bijlage 4 Achtergrond informatie EMVI
4.6.7 Eisen aan combinaties
Een combinatie van uitvoerende partijen is niets nieuws. Dit wordt al vaker toegepast. Veelal worden
combinaties toegepast vanwege de risicospreiding. Echter, een bedrijf dat als combinatie inschrijft
heeft vaak vele zwaardere eisen dan een bedrijf dat zelfstandig inschrijft. Het is tegen de regels van
Europa in om zwaardere eisen te stellen aan combinaties. Evenals het stellen van eisen aan
onderaannemers. Ook deze eis is opgenomen is de Gids Proportionaliteit onder voorschrift 3.5 H
‘De aanbestedende dienst stelt geen hogere eisen aan combinaties van inschrijvers
(samenwerkingsverbanden) dan hij stelt aan een enkelvoudige inschrijver.’
In onderstaande grafiek is weergegeven het aantal foutief gestelde eisen aan combinaties tussen
uitvoerende partijen.

Grafiek 14 Verzwaarde eisen aan combinatie Per type aanbesteder, 2008 - 2011 (Bron: Aanbestedingsinstituut)
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4.7 Meningen/opinies
4.7.1 RRBouw richtwijzer 110
RRbouw wil met dit rapport een aanzet geven om verandering te brengen op de
aanbestedingsmarkt. In plaats van prijs leidend te laten zijn willen zij met dit rapport laten zien dat
EMVI toegepast kan worden om te verduurzamen. Het maximaal stimuleren om te profiteren van de
inventiviteit en het oplossend vermogen vanuit de markt. Ook wil RRBouw een handvat geven aan
opdrachtnemers om hun EMVI-aanbod af te kunnen stemmen met de aanbesteding vraag van de
opdrachtgever. Ze zijn ook van mening dat het toepassen van nieuwe processen voordelen haalt op
efficiency en effectiviteit waardoor extra kwaliteit op het gebied van duurzaamheid ontstaat.
Het grootste probleem in deze tijd is de vraagstelling met de reden. Wanneer een opdrachtgever niet
vraagt om een duurzamere opdracht, hij deze ook niet zal ontvangen. Er wordt dan alleen op prijs
aanbesteed wat de duurzaamheid niet ten goede komt. De uitspraken “u vraagt en wij draaien” en
“de vraag die niet gesteld wordt ook niet beantwoord kan worden” zijn hier een voorbeeld van hoe
de markt op dit moment in elkaar zit. Deze verandering zal vaak niet alleen door het nut hiervan gaan
veranderen maar zal juist ook gaan veranderen door de noodzaak. De opdrachtgever heeft hier zelf
het stuur in handen. Een verandering zal alleen plaats vinden door een externe kracht. Deze kracht is
de opdrachtgever, aldus RRBouw. Een gegeven is dat er veel marktpotentie niet wordt benut door bij
de uiteindelijke productdefinitie de “makers” juist niet om advies te vragen. Eigen oplossingen en
ervaringen worden niet toegepast doordat zij hiervoor geen ruimte krijgen. Een oplossing van dit
probleem kan zijn de vraag als open te stellen. Hierdoor komt er ook geen gesloten antwoord.
Duurzaamheid in de bouw wordt steeds meer een container-begrip en is niet langer een trend. Om
het beste uit de bouw te halen is dit een vereiste. Enkele begrippen die hier toepassing op hebben
zijn Life Cycle cost (LCC) of Total Cost of Ownership(TCO).
In de samenvatting van het rapport geeft RRBouw een aanbeveling aan zowel
opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Aanbevelingen voor opdrachtgevers
Aanbieders zullen een andere kijk moeten nemen op het aanbesteden. Zij zullen
oplossingsruimte moeten geven aan de opdrachtnemers. De opdrachtgevers moeten als
experts gezien worden. Hierdoor kan de overgang plaatsvinden na een nieuwe aanbesteding.
De uitdaging ligt bij de opdrachtgevers. Zij kunnen immers door middel van de vraagstelling
de opdrachtnemers uitdagen. Dit zorgt ervoor dat zij aangespoord worden om verder in te
gaan op de kwaliteit van niet alleen het bouwproduct maar ook het bouwproces.
EMVI-aanbestedingsprocessen kan hierbij een middel zijn om deze verandering onder
taakverdeling toe te passen. Deze processen kunnen een logische verbinding maken tussen
verschillende maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. De processen dagen de
aanbieders op de markt juist uit om het beste uit de markt te halen. Duurzaamheid hoeft
geen geld te kosten als je ook kijkt naar de LCC of de TCO. Het is juist de optimale winst uit
een project te halen.
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Aanbevelingen voor opdrachtnemers
Opdrachtnemers moeten goed kijken naar de aanbevelingen die zijn gegeven vanuit de
opdrachtgevers. Ze kunnen hierdoor een goed beeld vormen van de verwachtingen van
opdrachtgevers. Om goed te scoren zullen opdrachtnemers het beste moeten voldoen aan
de eisen en/of wensen van de klant. Er is nog een lange weg te gaan om EMVI-processen te
verspreiden. Twee factoren spelen hier een belangrijke rol in. De bereidheid om
oplossingsruimte te bieden aan de aanbieder om een andere weg in te slaan ligt aan de
risicobeleving. De oplossingsruimte die opdrachtnemers geven aan aanbieders is
rechtsevenredig met de kwaliteitsbeleving.
Bij integrale projecten worden opdrachtnemers gevraagd om het vermogen te hebben om
transparant te zijn en belangen te laten zien. Dit gebeurd juist om een goede samenwerking
te hebben met elkaar. Dit zorgt ook voor een beter product. De marktdynamiek gaat pas
ontstaan als beide partijen in beweging gaan komen. EMVI en het succes hiervan zal vallen of
staan bij de samenwerking. Op het gebied van beheer en onderhoud liggen nog kansen en
zullen aanbieders een corebusiness moeten hebben.
Conclusie
Uit de onderzochte projecten in dit verslag wordt de volgende conclusie getrokken over het gebruik
van EMVI:
- De projectbenadering van een opdrachtgever wordt bepaalt door zijn risicobeleving en heeft
ook een doorslaggevende betekenis voor het toepassen van EMVI of niet;
- De toepassing van EMVI-processen heeft een duidelijke ontwikkeling van ‘wildgroei’ naar
‘methode’;
- De kwaliteitsbeleving van EMVI-processen en hier het succes van wordt opgemeten op basis
van hoe de oplossingsruimte wordt ingevuld door de aanbieders. Alles staat of valt bij een
goede samenwerking tussen beide partijen.
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4.7.2 EIB onderzoek
Dit verslag, een publicatie van 42 pagina’s genaamd Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers, is een
resultaat op een onderzoek naar aanbestedingen en transactiekosten tussen 2009 en 2011,
uitgevoerd door het Economisch instituut voor de Bouw.
Hierin werden onderzoeken verricht naar soort aanbestedingen, gebruikte gunningscriterium, type
opdrachtgevers, grootte van werken, regio van werken en transactiekosten. Een korte samenvatting
van deze publicatie:
‘Bij 21% van de aanbestedingen in 2011 is er gegund op basis van EMVI. In 2010 was dit 19%’
In 2011 zijn er echter wel 14% minder aanbestedingen verricht. Dit komt overeen met 7.591
aanbestedingen in 2011 (een volume van € 19 miljard). 111
Aantallen:
Gemiddelde projectomvang bedroeg € 2,5 miljoen. De meeste projecten (ruim 73%) had een waarde
tussen € 200.000, - en € 2 miljoen. Doordat projecten met een omvang van € 50 miljoen of meer
gezamenlijk zorgen voor 60% van het totaal volume (€ 19 miljard), zijn deze waardes niet
meegenomen in de berekeningen van gemiddeldes, wel in de totaal volumes. Dit zijn slechts 24
projecten totaal geweest die meestal zijn aanbesteed als Design en Construct (met het gunnen op
EMVI). In de tabel hieronder is schematisch weergegeven hoeveel procent van de projecten welke
waarde hadden.

Grafiek 15 Verdeling van de werken naar grootteklasse (bron: EIB)
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“ Aanbestedingsgedrag Opdrachtgevers”, pag. 7, Economisch Instituut voor de Bouw, 29-03-2013
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Type gunningscriterium:
Nadat de hoeveelheid en omvang van de projecten vastgesteld is (2009-2011), is het nu eenvoudiger
het aantal gebruikte aantal gunnen op EMVI in kaart te brengen. In 2011 is er vooral EMVI toegepast
op de enkele grote projecten (groter dan 50 miljoen euro). Deze projecten, veelal vanuit
Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, zorgen er voor dat het EMVI-volume iets hoger ligt ten
opzichte van 2010. Wanneer we naar absolute getallen kijken zien we dat EMVI op minder projecten
is toegepast, mede doordat er ook minder projecten plaats vonden in 2011.

Tabel 12 Verdeling van aanbesteding naar gunningscriterium (bron: EIB)

Soorten opdrachtgevers:
De ene opdrachtgever is de andere niet. Vanuit Europa komt er (is er ondertussen)een wetgeving die
het gebruik van EMVI verplicht bij Europees aanbesteden, afwijking is alleen met motivatie mogelijk.
Dit ziet het EIB al enkele jaren terug in haar statistieken. Sommige opdrachtgevers (zoals
Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst) zijn verantwoordelijk voor grote, langdurige projecten.
Deze eigenschap in combinatie met de wetgeving resulteert in een groot percentage gebruik van
EMVI als gunningscriteria in het volume. In de tabel hieronder treft u een overzicht naar de gebruikte
gunningscriterium (prijs of EMVI) bij het type opdrachtgever. De categorie ‘Anders’ omvat
opdrachtgevers als scholen, universiteiten, politie, nutsbedrijven, Prorail, ziekenhuizen,
havenbedrijven, project-/ontwikkelcombinaties en ‘verschillende’ andere opdrachtgevers.
Het rijk hanteert in 43% van de aanbestedingen gunnen op EMVI.
Bij provincies is dit 17%, Gemeentelijke opdrachtgevers hanteerde voor 13% en waterschappen
hanteerde voor 15% van het aantal aanbestedingen het gunning op EMVI.
De opmerkelijkste stijger in dit ‘rijtje’ was de categorie Anders. Hierbij steeg het gebruik van EMVI
van 37% naar 45%.
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Tabel 13 Verdeling van aanbestedingen naar opdrachtgever en gunningscriterium (2010 en 2011, bron: EIB)

‘Opmerking: wanneer we tabel 12 en 13 met elkaar vergelijken zien we dat de aantal van laagste prijs
wel kloppen in tegenstelling tot het gunnen op EMVI. Hier zit een verschil van 11 projecten in. Het is
onbekend wat hier mee gebeurd is.’
In tabel 13 zien we dat de meeste projecten gegund worden bij gemeentes. Dit is enigszins te
verklaren aan het feit dat het aantal projecten met gemeentes als opdrachtgevers het meeste is.
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Procedures:
Een aanbesteding kan, onlangs het gebruikte gunningscriterium, op verschillende manieren in de
markt geplaatst worden. De uitleg van de soorten aanbestedingen staan uitgelegd bij bijlage 4
Achtergrond informatie EMVI, pagina 87. Het gebruik van EMVI nodigt de markt uit tot creativiteit.
De type aanbesteding kan dus erg van invloed zijn op de gevraagde kwaliteit binnen de EMVI
documenten. Wanneer een aanbesteding niet-openbaar plaats vindt, de opdrachtgever ‘wijst’ enkele
aannemers aan die een prijsopgaaf mogen doen, is de concurrentie niet zo groot als bij een openbare
aanbesteding. Dit kan ten koste gaan van de geleverde creativiteit van een aanbesteding doordat een
aannemer minder concurrentie heeft. In de tabel hieronder treft u een overzicht van de verdeling
van het aantal aanbestedingen naar het type procedure. De categorie overige/onbekend omvat
aanbestedingen op basis van erkenningsregelingen en concessieverleningen.

Tabel 14 Verdeling van aanbestedingen naar procedure (bron: EIB)
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Bouworganisatievorm:
Naast het type aanbesteding kan een opdrachtgever beslissen welke ‘taken’ van een project hij
aanbesteed. Traditioneel gezien stelt een opdrachtgever een ontwerpteam aan (een architect,
installateur, constructeur bijvoorbeeld) die het ontwerp verzorgen. Dit ontwerp komt in de markt
door middel van een aanbesteding gebaseerd op laagste prijs. Een aannemer hoeft hierbij ‘enkel en
alleen’ de uitvoering te verzorgen. Naast deze traditionele manier van werken komen steeds vaker
innovatieve contracten tot uitvoering. Dit houdt in dat een aannemer niet alleen de uitvoering
verzorgt. De kennis en expertise die een aannemer heeft tijdens de uitvoering kan erg van pas komen
bij het ontwerpen van een project. Dit kan de kwaliteit van het project bevorderen. We zien deze
vorm van innovatieve contracten terug onder geïntrigeerde contracten. Voorbeelden van
geïntrigeerde contracten zijn Design & Build (DB), Design Build and Maintange (DBM), Design Build
Maintange and Operate (DBMO), Design Build Maaintange Operate and Finance (DBMFO) en
samenwerkingsverbanden. In de tabel hieronder treft u een verdeling van aanbestedingen naar
bouworganisatievorm. Hier zijn de vormen Uitvoering, Ontwerp en uitvoering en Overig/onbekend
verdeeld naar aantallen.

Tabel 15 Verdeling van aanbestedingen naar bouworganisatievorm (bron: EIB)

De grootte en complexiteit van een project heeft veel invloed op de bouworganisatievorm. Wanneer
een project redelijk eenvoudig en simpel is, zal een opdrachtgever er eerder voor kiezen om alleen
de uitvoering aan te besteden. Bij grotere en complexere werken zullen opdrachtgevers eerder
kiezen voor een bouworganisatievorm waarbij zowel uitvoering als ontwerp aanbesteedt wordt. De
kennis en ervaring van aannemers komt bij het ontwerpen erg goed van pas. Zoals eerder al
aangegeven is, is het type opdrachtgever sterk afhankelijk van het soort project. Hieronder is een
verdeling gemaakt tussen aanbestedingen van type opdrachtgever en de gebruikte
bouworganisatievorm (deze gegevens zijn van 2 jaar namelijk 2010 en 2011).
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Tabel 16 Verdeling van aanbestedingen naar opdrachtgever en bouworganisatievorm (2010 en 2011 bij elkaar opgeteld, bron: EIB)
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Regio:
Om nog beter in kaart te brengen waar de ‘zwaartepunten’ liggen omtrent aanbestedingen worden
ook de geografische liggingen mee genomen. Het EIB verdeeld Nederland in zogenoemde 5 regio’s.
Er zijn namelijk duidelijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende regio’s.

Afbeelding 1 Regio indeling Nederland

Regio Noord bezit de provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.
Regio Oost bezit de provincies: Overijsel, Flevoland en Gelderland.
Regio Zuid bezit de provincies: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Regio Randstad Noord bezit de provincies: Noord-Holland en Utrecht.
Regio Randstad Zuid bezit de provincie Zuid-Holland.
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Tabel 17 Verdeling van aanbestedingen naar regio

In de tabel hierboven treft u een overzicht naar het aantal aanbestedingen, gesorteerd op regio.
De categorie Meerdere/onbekend omvat projecten/aanbestedingen die over meerdere regio’s
verdeeld zijn.
Wat hier duidelijk naar voren komt is dat het overgrote deel van de werken, ±50%, plaats vindt in de
Regio Randstand (Noord en Zuid). De projecten die over meerdere regio’s verdeeld zijn, zijn meestal
de grote projecten. Bij het totaal volume bestrijkt deze categorie (Meerdere/onbekend) de ‘derde
plaats’.
In de Regio Randstad Zuid nam het volume van werken toe tot € 1,1 miljard (+ € 0,3 miljard)
In de Regio Noord bleef het volume redelijk stabiel op € 0,4 miljard.
In de Regio Oost daalde het volume licht tot € 0,5 miljard (- € 0,1 miljard).
In de Regio Randstad Noord daalde het volume van werken tot € 1,1 miljard (- € 0,3 miljard).
In de Regio Zuid daalde het volume het hardste tot € 0,7 miljard (- € 0,8 miljard).
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Aantal inschrijvingen:
In 2011 is er door aannemers ruim 18.000 keer ingeschreven op een aanbesteding. Deze
inschrijvingen kunnen op verschillende type aanbestedingen plaats vinden. Het spreekt voor zich dat
er gemiddeld bij een openbare aanbesteding meer inschrijvingen zijn dan bij een niet-openbare
aanbesteding. Bij openbare aanbestedingen vonden gemiddeld 8,5 inschrijving plaats. Bij nietopenbare aanbestedingen lag dit gemiddelde op 5. Een andere conclusie die het EIB getrokken heeft,
is het feit dat hoe groter het werk is, hoe minder de aantal inschrijvingen. In de tabel hieronder is een
overzicht weergegeven van de aantal inschrijvingen op basis van gunningscriterium (Laagste prijs of
EMVI), de opdrachtgever, de aanbestedingsprocedure en de bouworganisatievorm.

Tabel 18 Aantal inschrijvingen naar verschillende categorieën (bron: EIB)

Het spreekt voor zich dat een aanbesteding met EMVI duurdere aanbestedingen zijn dan
aanbestedingen zonder het gunnen op EMVI. De transactiekosten zijn erg hoog wanneer er gewerkt
wordt met innovatieve contracten (geïntrigeerde contracten).
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Conclusie EIB:
Na dit onderzoek kan er een beeld gevorm worden van de ontwikkeling van aanbestedingen in de
jaren 2009 tot en met 2011.
- In 2011 is 14% minder aanbesteed ten opzichte van 2010.
- Deze daling is vooral terug te vinden in werken onder de € 500.000, - De grotere werken (meer dan € 5 miljoen) nam iets toe waardoor het gemiddelde ongeveer
gelijk bleef.
- Bij opdrachtgevers als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen was er een daling
in de aantal aanbestedingen.
- bij andere opdrachtgevers (bestuursorganen, Prorail et cetera) vond juist een stijging plaats
in het aantal aanbestedingen.
- Het gebruikte EMVI steeg naar 21% in 2011 (19% in 2010)
- In de regio Randstad (Zuid) en regio vond een stijging plaats in het volume van werken
- Regio Noord bleef qua volume redelijk stabiel en Regio Zuid daalde fors in volume van werk.
Uit deze drie jaren is te concluderen dat de meeste projecten (73%) een (raming)waarde hadden
tussen de € 200.000, - en € 2 miljoen.
Het gebruik van EMVI bleef redelijk gelijk alhoewel de grotere projecten constant gebruik maakte
van EMVI.
De aantal opdrachten vanuit de overheid daalde. Er vond een opmerkelijke stijging plaats in de
categorie Anders (scholen, universiteiten, Prorail, havenbedrijven et cetera). Ook het gebruik van
EMVI steeg in deze groep aanzienlijk.
Het gebruik van innovatieve contracten bleef gemiddeld gezien redelijk gelijk.
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4.7.3 Gunnen op Waarde, vaker en effectiever
Vernieuwing Bouw ziet dat door aanbestedende diensten steeds vaker op kwaliteit in plaats van prijs
aanbesteedt wordt. Vernieuwing Bouw is gaan kijken door het dialoog aan te gaan met bestuurders
en aanbestedingscoördinatoren om deze toepassing van Gunnen op Waarde sneller te kunnen toe te
passen.
In dit verslag zijn een aantal vragen gesteld aan deze gesprekspartners om te zien wat de mening is
van deze opdrachtgevers. Voor deze publicatie zijn 50 medewerkers van (semi)publieke
opdrachtgevers (bestuurders, projectleiders, aanbestedingscoördinatoren, managers) benaderd. De
tabellen die betrekking hebben op deze bijlage worden hier vernoemd en uitgelegd.

Tabel 19 Enquête "GOW een serieus alternatief "112

In deze tabel is er gekeken naar de mening van opdrachtgevers op het gebied van GOW en of dit een
goed alternatief is voor aanbesteden op prijs. Uit deze cijfers is op te maken dat opdrachtgevers de
voorkeur geven aan het GOW boven de traditionele methode van aanbesteden, op prijs. Ook in de
markt van tegenwoordig, de markt met veel concurrentie, heeft dit de voorkeur. Iets minder dan de
helft geeft voorkeur aan traditioneel aanbesteden, dit is nog een opvallend groot deel van de
opdrachtgevers. Voor renovatie- of nieuwbouwprojecten geeft slecht 15% aan dat GOW zich hier
niet voor leent. Opdrachtgevers geven ook aan dat in hun opinie niet alle gevallen de GOW de
voorkeur heeft. Als de opdrachtgever weinig expertise heeft op het vlak van engineering dan neemt
de GOW waarde toe; en vice versa.
“Gunnen op Waarde levert meer kwaliteit op als het gaat om de vraag van de gebruiker,
betaalbaarheid en duurzaamheid. Daar doe je het als bestuurder voor. Gunnen op Waarde biedt de
markt de ruimte die nodig is om te kunnen innoveren.” Bert Keijts, voorzitter Raad van Bestuur
woningcorporatie Portaal en voormalig Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.113
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“ Gunnen op Waarde, vaker en effectiever”, pag. 5, Vernieuwing Bouw, 01-04-2013
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Tabel 20 Enquête "GOW is geen onbekend fenomeen"114

In dit gedeelte van de enquête is er dieper op de kennis van de opdrachtgever in gegaan op het
gebied van GOW en welke kennis hiervan al in huis is. Vrijwel iedereen van de opdrachtgevers die
mee hebben gedaan aan deze enquête is bekend met GOW en ook goed op hoogte van de
mogelijkheden. Voor een klein gedeelte van deze opdrachtgevers is GOW nieuw. Een ruime
meerderheid van de organisaties denkt dat er voldoende kennis in huis is om GOW toe te passen.
40% van de opdrachtgevers denkt dat zij een leidraad kunnen maken voor een GOW aanbesteding.
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Tabel 21 Enquête "Bij renovatie en onderhoud minder vaak GOW"115

De enquête is ook verder ingegaan op de gedachten van de deelnemers over toepassing van GOW bij
onderhoud en renovatie. Ten minste de helft van de organisaties maakt bij nieuwbouw de afweging
voor traditioneel of innovatief aanbesteden. Bij renovatie wordt dit al minder namelijk 41% en bij
onderhoud nog minder, namelijk 34%. Hieruit blijkt dat grotendeels de onderhoud- en
renovatieprojecten op de traditionele manieren worden aanbesteed en maar in beperkte maten
GOW. De meningen over GOW bij onderhoud en renovatie zijn verdeeld over wel of niet
aanbesteden met GOW.
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Tabel 22 “Ook in de huidige markt kansen voor GOW”116

Deze tabel geeft aan wat de huidige mening is van opdrachtgevers op de kansen van GOW in de
huidige markt. De belangrijkste vraag in dit tabel is: “In de huidige markt is mijn organisatie het beste
af met traditioneel aanbesteden”. Hierbij geeft 76% aan dat ze hiermee oneens zijn en juist ook
waarde zien in GOW. Ook op lange termijn zien ze GOW als beste voor de organisatie.
De rol van bestuurders en projectmanagers is belangrijk in het proces om GOW toe te passen maar
uit onderzoek blijkt dat 35% niet betrokken is bij deze manier van aanbesteden.
116
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42% van deze bestuurders vind ook dat zij juist geen invloed hebben hierop. Máár bestuurders
hebben juist een nadrukkelijke rol hierin. Slecht een klein deel van de opdrachtgevers is van mening
dat ze geen tot weinig grip hebben op het eindresultaat bij GOW. Een ander doel van Rijkswaterstaat
was bij het toepassen van GOW het besparen van arbeidsplaatsen. Er zou gemiddeld een vijfde
bespaard worden op het personeel.
“Om te voorkomen dat de werkdruk bij dergelijke bezuinigingen ontoelaatbaar oploopt, ben je
verplicht om te zoeken naar een efficiënte manier van werken” Bert Keijts, voorzitter Raad van
Bestuur woningcorporatie Portaal en voormalig Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.117
Niet alleen bij Rijkswaterstaat wordt GOW gezien als bezuiniging op de organisatie. Zoals aangegeven
in het onderzoek geeft één van de leidinggevende van een woningcorporatie aan dat zij GOW in
voeren om betaalbare woningen te creëren. Door steeds krappere budgeten is dit nodig om te
bezuinigen. Hierdoor is ook de engineeringsafdeling opgeheven bij deze corporatie. Slechts een klein
deel van de opdrachtgevers, 19%, is van mening dat invoeren van GOW voor een kleinere organisatie
zorgt. Het verlies van arbeidsplaatsen speelt voor twee derde geen rol bij de keuze van
aanbestedingsvorm. Een belangrijk onderdeel van GOW is vertrouwen, volgens bijna alle deelnemers
van de enquête. Dit heeft niet alleen betrekking op de aanbiedende partij maar ook op de eigen
organisatie. Bijna 80% van de deelnemers geeft aan voldoende vertrouwde partners te hebben waar
ze mee kunnen werken.
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4.7.4 Bouwend Nederland118
Na aanleiding van een presentatie, die was gevonden door ons over EMVI criteria bij een
aanbesteding door Bouwend Nederland waarin namen werden genoemd van personen in Bouwend
Nederland, hebben wij Jos van Alphen, Adviseur aanbestedingen en contractzaken, gemaild over de
visie en opinie van Bouwend Nederland over EMVI.
Bouwend Nederland verwacht dat EMVI door vallen en opstaan, uitmondt tot een goed
functionerend systeem. De laagste prijs wordt al lange tijd niet meer toegepast bij diensten en
leveringen, maar juist EMVI. Hierbij lopen werken dus duidelijk achter op andere sectoren. Vroeger
was er veel ruimte voor het onderhands aanbesteden waarin EMVI niet nodig was. “De kwaliteit
werd geborgd in het uitnodigingsbeleid.” Door het openbaar aanbesteden van werken kwamen de
tekortkomingen, bij aanbesteden op laagste prijs, aan het licht. Het heeft er voor gezorgd dat
bedrijven zijn gaan zoeken naar de onderkant van de kwalitatieve aspecten. Voor de markt zou de
stimulans moeten komen uit een mogelijkheid tot in aanmerking te komen voor nieuwe projecten.
De mening van Bouwend Nederland op het gebied van de geformuleerde uitvragen is ook duidelijk.
De uitvragen zijn vaak matig en gebrekkig geformuleerd waardoor een goede beoordeling geven te
moeilijk wordt. Er ontstaat hierdoor onnodig veel ruimte voor subjectiviteit. Ook heeft het invloed op
de inschrijvingen. Een inschrijver kan maar moeilijk inschatten wat er nu gevraagd wordt. Dit is
allemaal niet nodig en er kunnen eenvoudig stappen gemaakt worden. EMVI-criteria kunnen volledig
objectief en transparant gemaakt worden. Het belangrijkst is het opstellen van deze criteria op basis
van SMART. Het model Gunnen op Waarde leent zich hier goed voer na mening van Bouwend
Nederland.
Enkele voorbeelden van voorlopers op het gebied van EMVI en innovatieve contracten zijn
Rijkswaterstaat en Prorail, aldus Bouwend Nederland. Door deze voorlopers hangt er een ‘wolk’
rondom EMVI, EMVI zou alleen geschikt zijn voor complexe projecten. Het tegendeel is waar. EMVI
kan net zo eenvoudig op hele kleine opdrachten worden toegepast. De kunst bij het schrijven van
EMVI-criteria is het open laten van voldoende ruimte voor creatieve input.
Conclusie Onderzoek
De voorlopers op het gebied van aanbesteden bij projecten van nieuwbouw- en renovatieprojecten
hebben bewezen dat GOW zich leent voor deze projecten én dat opdrachtgevers ook meer kwaliteit
krijgen. Ook al zien opdrachtgevers, welke mee hebben gedaan aan de enquête, de voordelen
hiervan. Toch gaat de uitrol nog gestaagd. Voor de operationele uitwerking van GOW hebben de
projectmanagers en aanbestedingscoördinatoren een doorslaggevende rol. Door goed samenspel
tussen projectmanagers, bestuurders en aanbestedingscoördinatoren gaat de ontwikkeling op het
gebied van professioneel opdrachtgeverschap verder. Het samenspel tussen deze partijen bepaalt
het succes van de opdracht.
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4.7.5 ‘Civiele werkgroep’ bijeenkomst Markt
Tijdens deze bijeenkomst werd als onderdeel van het programma drie stellingen voorgelegd aan de
partijen aanwezig. De stelling die te maken heeft met deze bijlage is: EMVI is niet het antwoord voor
‘Gunnen op waarde’. De andere stellingen hadden betrekking op Prorail en past performance. Uit de
stelling over EMVI kwamen een aantal acties die de betrokken partijen graag zouden willen zien.
De eerste actie is het bewerkstellen dat er meer ruimte komt voor de opdrachtnemer om initiatieven
en ideeën in te brengen. Dit doormiddel van het sturen op de klantvraag van de gebruiker en andere
stakeholders. De partijen zouden graag zien dat zie input hebben op de eisen specificatie en de
verificatie/validatie door PG. En dat het mogelijk is om de eisen te wijzigingen. Om in kader van de
nieuwe aanbestedingswet meer kans te hebben om onderscheidende aanbiedingen te kunnen doen
als opdrachtnemer. De score van dit actiepunt is het hoogst van allemaal en steekt er ook echt boven
uit met 31 stemmen met de daarop volgende actiepunt met 18 punten. Er kan hiermee uitgehaald
worden dat deze actiepunt de aandacht heeft van de opdrachtnemers. Een volgend actiepunt was
dat de opdrachtnemer de EMVI (mede) wil bepalen. Dit punt heeft veel raakvlakken met de actie
hierboven en had daarom ook nog een hoog aantal punten namelijk 9 punten. Als laatste actiepunt
met een lage score van 3 punten is, Indien 1 en 2 niet mogelijk, stop er dan mee. Geen EMVI om de
EMVI. Laagste prijs is ook EMVI. Als sturing wordt gegeven dat op best practice/misbruik van de EMVI
sturing nodig is en het ‘slechts’ word gebruikt als trechter, waarna Gunnen op laagste prijs wordt
gebruikt. Dit actiepunt is mogelijk in strijd met de aanbestedingswet maar als EMVI gekunsteld
wordt. Dan is het wel van belang dat het actiepunt wordt besproken.
Uit deze actiepunten over EMVI kan geleid worden dat opdrachtnemer het nut van EMVI zien maar
dat ze hier wel meer inspraak in willen hebben. Ze willen hierbij meer inspraak bij het opstellen van
de EMVI criteria en meer ruimte bij een inschrijving om met innovatieve oplossingen te komen. In
plaats van dat alles al door een opdrachtgever is uitgedacht en er geen ruimte is voor eigen ideeën
van een opdrachtnemer.
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Afbeelding 17 Samenvatting conclusie Thema bijeenkomst Markt van Bouwend Nederland
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4.7.6 Notulen 10-04-2013 Port of Rotterdam

Datum
Locatie
Aanwezig

: 10-04-2013 om 15:00
: World Port Center
: Rens van den Hurk
Lars Rensing
Tim Gademan, Inkoper Port of Rotterdam

Afwezig

: NVT
















De 2de Maasvlakte is verdeeld in twee fases waarbij de eerste fase zo goed als af is. Bij de 2de
fase wordt er gebouwd navenant opdrachtgevers. Bij aanbestedingen van de Maasvlakte is
veelal de bagger-aannemer de hoofdaannemer. Dit komt doordat baggerwerkzaamheden de
meest omvattende werkzaamheden van het project zijn. Hierbij zijn de aannemers voor de
kademuren dus vaak onderaannemers.
De vooruitzichten van belangrijke aanbestedingen die gegeven worden in de komende 4 tot
5 jaar zijn bij de bijeenkomst in de Kuip Rotterdam gegeven aan Alexander Heeren en
Henk Post.
De bepaling van wie de hoofdaannemer wordt bij een project, een betonaannemer of een
baggeraar, ligt aan het risicoprofiel. De tender van een project bepaald of dat een
betonaannemer of juist een baggeraar hoofdaannemer wordt.
Vanaf 2004 is Port of Rotterdam zelfstandig en is de verdeling van de aandeelhouders
ongeveer 33% en Gemeente Rotterdam + de Nederlandse Overheid 66%. Voordat PoR
zelfstanding ging, was het bedrijf een onderdeel van Gemeente Rotterdam.
Vanwege de ligging en uitbreidingen van de haven heeft PoR te maken met vijf gemeentes
wat lijdt tot veel verschillende belangen. Deze afstemming vindt plaats voor de aanbesteding
van een project.
PoR is een semioverheid en is daarom verplicht om Europese aanbestedingen te doen.
Het Gros van de aanbestedingen zijn Nederlandse aanbestedingen en geen Europese. Dit
komt door de drempelwaarde.
Alle aanbestedingen worden via tendernet aangekondigd, zowel nationaal als Europees.
Bij de pre-kwalificatie wordt op de volgende punten gelet door PoR:











Omzet
Ervaring, zowel specifiek als algemeen
QHSE

Aan de hand van het risicoprofiel van de tender wordt bepaald of er met EMVI wordt
aanbesteed of juist niet. Tevens wordt bepaald waar de EMVI betrekking op hebben.
De verdeling van EMVI/Laagste prijs bij de meeste aanbestedingen is 80% laagste prijs en
20% EMVI, dit komt door de hoeveelheid kleinere projecten. Wanneer er gekeken wordt
naar opdrachtgrootte zien we juist het tegenover gestelde: 80% op EMVI en 20% op prijs.
EMVI wordt ook gebruikt om de aannemer bewust te maken van de risico’s van de opdracht.
Veel aannemers antwoorden niet goed op de uitvraag. Als oplossing tot CO2-reductie geven
zij aan dat zij gaan carpoolen en dubbelzijdig printen (terwijl het ingeleverde rapport
enkelzijdig uitgeprint is).
De EMVI-criteria worden per project bepaald en opgesteld. Enkele voorbeelden zijn: rekening
houden met het broedseizoen en 90% van de grondstoffen(bulk) moet via water vervoerd
worden.

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 120

Bijlage 4 Achtergrond informatie EMVI





















Bedrijfsdoelstellingen worden meegenomen bij het opstellen van de EMVI-criteria. Dus een
aannemer kan goed scoren door naar deze doelstellingen te kijken en zich af te vragen hoe
zij hierin kunnen bijdragen.
Bedrijfsdoelstellingen  Afdelingsdoelstellingen  Projectdoelstellingen, dit is de manier
waarop PoR zijn EMVI-criteria bepaald.
Enkele doelstellingen zijn CO2-reductie en het voorkomen van het dicht ‘slibben’ van de A15.
Vaak ziet PoR bij aanbiedingen de dezelfde ideeën naar boven komen als bij voorgaande
projecten. Hierdoor zit er geen prikkel meer in de aanbieding.
Ook zien zij een spanningsveld tussen de objectiviteit en subjectiviteit op het gebied van de
uitvraag. Wanneer de uitvraag zo objectief mogelijk gesteld wordt, belemmert dit de ruimte
voor innovatie waardoor het oorspronkelijke doel van EMVI weg is.
PoR is van mening dat als de opdrachtgever meer vrijheid krijgt in het opstellen en
beoordelen van deze stukken, dat er meer ruimte ontstaat voor innovatie.
PoR is wel conservatief op het gebied waar zij vrijheden geven aan de aannemer vanwege
hen eigen kennis. Alternatieve mogen gegeven worden als deze maar aan de eisen van PoR
voldoen.
Contractvormen die zij uitbesteden zijn: Construct en D&C-contracten, geen DBFMO of iets
‘meer’ dan Design & Construct. Dit gebeurt namelijk in eigen beheer, de onderhoud van de
haven. Wanneer een aannemer komt met een alternatief, waar geen ervaring mee is, wordt
er veelal wel een onderhoudstermijn gevraagd doordat de PoR niet de zwakke aspecten van
het alternatief kent. Deze onderhoudstermijn komt dus tot stand vanuit het risicoprofiel.
PoR ziet EMVI als een middel tot innovatie. Wanneer dit beperkt wordt, heeft EMVI vrij
weinig nut.
PoR kenden de EMVI-criteriabibliotheek van het CROW maar maken er geen gebruik. Zij zien
het als inspiratiebron voor opdrachtgevers die nog nooit met EMVI hebben gewerkt. Hier
kunnen namelijk mogelijkheden uit gehaald worden. Let wel, de voorbeelden kunnen niet
altijd 1-op-1 over gekopieerd worden.
De aanbestedingswet heeft vrij weinig impact op de PoR. Zij voldeden al aan de eisen die nu
vast gelegd zijn door deze wet.
PoR vindt dat er maar 2 tot 3 criteria aan de opdrachtnemer gevraagd zouden moeten
worden. De bandbreedte van de beoordeling zouden ook groter moeten zijn. Bijv. cijfers van
0-2-4-6-8-10 i.p.v. 0 tot en met 10. Hierdoor wordt er namelijk een duidelijk kwaliteitsverschil
zichtbaar. Beoordelingspunten van 0-3-5 vinden zij juist slecht vanwege het geringe verschil
tussen deze punten.
PoR gaat op korte termijn hun eerste projecten uitvoeren volgens het Best Value
Procurement.
Tip voor BESIX: de continuïteit van tender naar uitvoering zou beter mogen. Tijdens de
aanbesteding zit er veelal een ander team dan tijdens de uitvoering. Afspraken en
gedachtegangen die zijn gemaakt/ontstaan komen hierdoor niet altijd terug tijdens
uitvoering.
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4.7.7 Notulen 16-04-2013 DRS. ING. (J.) Hans Boes

Datum
Locatie
Aanwezig

: 16-04-2013 om 15:00
: Horsttoren 405 Enschede (Universiteit Twente)
: Rens van den Hurk
Lars Rensing
(J.) Hans Boes
: NVT

Afwezig





















Dhr. Boes is begonnen bij De klerk waterbouw als waterbouwkundige van begin jaren
‘90 tot midden jaren ‘90. Hierna heeft dhr. Boes bij de HBG( nu onderdeel van de
BAM) gewerkt en daarna bij een lokale aannemer. Hierna was dhr. Boes werkzaam
bij Rijkswaterstaat.
Hans Boes heeft bestuurskunde op de UT gevolgd voor 3 jaar als kopstudie,
vergelijkbaar met een mastertraject van tegenwoordig.
Hij is terecht gekomen bij UT door dhr. Doreé(oud studiegenoot). Dhr. Doreé was
toen bezig met een onderzoek naar geïntegreerde contracten. Dhr. Boes werkten
toen bij RWS aan de overgang naar dit soort contractvormen. Toen dhr. Boes door
dhr. Doreé gevraagd werd om zijn onderzoek te vervolgen aan de UT zag dhr. Boes
dit als logische stap om zich verder te verdiepen in dit onderwerp. Momenteel werkt
hij hier al 10 jaar aan.
Dhr. Boes begeleid studenten die bezig zijn met onderzoeken naar EMVI.
Ook is hij bezig geweest met professionalisering van de opdrachtgever in samen
werking met Bouwend Nederland.
Rijkswaterstaat had de beslissing genomen om over te gaan op geïntegreerde
contracten en het gebruik van EMVI. Met het idee: waarom iets zelf doen wanneer
de markt thuis is in deze situaties. Een afslanking van de organisatie zit hier ook als
idee achter. Er is minimale kennis nodig voor het ontwerp. Er hoeft ‘alleen maar’
gecontroleerd worden of dat er een goed ontwerp ligt. Het doel van geïntegreerde
contracten is het ontwerp en uitvoering bij één partij neer te leggen.
EMVI is vooral een op proces gebaseerde uitvraag van de opdrachtgever aan de
uitvoerende partij. Met EMVI worden ook verantwoordelijkheden overgedragen.
Kleine overheden komen net pas ‘kijken’ en liggen dus achter op dit gebied. Zij zien
nu pas het nut van deze contracten in.
Op dit moment ligt bij EMVI de nadruk op het proces en niet op het product. Dit
komt door dat de opdrachtgever nog veel zelf ontwerpt. D&C-contracten zijn er nog
(te)weinig. Er zijn wel meer E&C contracten.
De EMVI-bibliotheek is in opdracht van de CROW opgesteld en is bedoeld als middel
om opdrachtgevers te helpen door middel van voorbeelden. Het is niet de bedoeling
om deze 1op1 te kopiëren. De bibliotheek is in beheer van het CROW en de
bedoeling is dat de bibliotheek uit groeit met meer voorbeelden.
De invulling van EMVI door ON is in de meeste gevallen niet vernieuwend en geeft
meer een traditionele invulling op de vraag van de OG.
Vaak worden bij de aanbesteding beloftes gedaan door de ON die deze niet altijd
nakomt tijdens uitvoering, de opdracht is immers binnen. Het kan ook zo zijn dat de
OG iets anders verwacht had dan de ON.
Een OG kan er achter komen of de “mooie” verhalen echt zijn of niet door middel
van interviews houden met ON en door te vragen op het opgeschreven werk. Dhr.
Boes gaf een voorbeeld met het storten van een betonnen vloer.
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Op dit project (een station) had de inschrijvende partij opgeschreven dat de vloer in
een week klaar zou zijn terwijl de inschatting 3 weken was. Wanneer hier dieper op
ingegaan werd, werd er als antwoord gegeven dat de uitvoerder het had gezegd dat
het kon. Dit was dus totaal niet onderbouwt of aangetoond met berekeningen.
De OG moest goed in de gaten hebben, bij het opstellen van de EMVI criteria, wat zij
belangrijk vinden en wat hen visie bij het project is.
De OG moet er wel voor zorgen dat ze kennis behouden over de onderwerpen en
niet denken dat zij geen kennis meer nodig hebben bij EMVI. Ze moeten nog steeds
snappen wat er gebeurd en geschreven wordt door ON. “Achterover leunen” is iets
wat je kwetsbaar maakt als OG.
De OG moet wel sturing houden op het project maar meer op de vlakte, zoals kijken
of dat iets vast zit, dan de diepte ingaan, zoals elk moertje bepalen.
Wat een OG met EMVI nog teveel wil doen is alle risico’s naar de ON schuiven. De
opdrachtnemer heeft niet alle risico’s in eigen hand. De risico’s die overgedragen
zouden moeten worden moeten die risico’s zijn waar een ON sturing-invloed op
heeft.
Bij een traditionele aanbesteding ligt het zwaartepunt van de risico’s bij de OG terwijl
bij het aanbesteden via EMVI dit zwaartepunt bij de ON zouden kunnen liggen.
Dhr. Boes gaf een voorbeeld van een probleem bij aanbestedingen/communicatie.
Een opdrachtgever wilde regie behouden op het project. Opdrachtnemers
interpreteerde regie echter op een andere manier dan de opdrachtgever. Door het
gebruik van EMVI ontstond hierover verwarring. EMVI draagt risico’s over aan de
opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever controles wil uitvoeren op ieder
moertje en boutje, behoudt de OG zelf het risico en is dit nut van EMVI dus weg.
Hans Boes is van mening dat er een probleem op de markt geplaatst moet worden in
plaats van de oplossing. Opdrachtnemers zijn veelal experts in dit soort problemen
waardoor oplossingen beter zullen zijn.
Zolang het beoordelingsteam goed georganiseerd is, en er goede verantwoording
van de keuzes van cijfers en beoordelingen ligt, is er minder kans op subjectiviteit.
Een tip voor OG is gebruik maken van niet te veel criteria. Wanneer er weinig
criteria ’s gebruikt worden, behoudt zowel de ON als OG het ‘gevoel’ en overzicht
van het project. Bij te veel gebruik van criteria ’s kan dit al snel kwijtgeraakt worden.
EMVI is bedoelt als middel tot een cultuuromslag in de markt. EMVI zou op ten duur
moeten verdwijnen doordat het normaal gevonden gaat worden dat aspecten van
EMVI automatisch al uitgewerkt worden bij de aanbestedingen.
Door deze cultuuromslag zou het aanbesteden goedkoper worden voor de OG.
Hierdoor gaat er minder geld verloren en wordt er effectiever aanbesteedt.
Ook heeft EMVI het doel de kennis te ontsluiten van de markt. De kennis van de
markt wordt gebruikt en niet die van de OG wanneer de uitvraag probleem
gerelateerd is in plaats van oplossingsgericht (oplossingsgericht is dat het ontwerp en
plan al klaar liggen).
De bouw zou meer moeten zijn zoals de autobranche. Producenten(ON) hebben veel
meer verantwoordelijkheden. Kopers (OG) minder, zij hebben immers geen invloed
op gebruikte moertjes en boutjes.
Een goed bestek kan zorgen voor een goede aanbesteding. De verantwoording en
kwaliteit zijn wel allemaal vast gelegd (dus voor rekening van de opdrachtgever)
waardoor er voor de markt geen uitdaging in zit, kijkende vanuit het perspectief naar
het overnemen van risico’s door ON.
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Er blijven bij deze ontwikkelingen, EMVI en geïntegreerde contracten,
spanningsvelden bestaan. In de regel is het gebruik van EMVI positief. Door de
nieuwigheid zullen er wel problemen plaats vinden maar dit is normaal.
EMVI is een belangrijke stap voor de bouwsector, een stap naar volwassenheid met
“doe wat je aanbiedt, wees proactief en niet traditioneel”. Vaak gaan optimalisering
van het proces en laagste prijs uitstekend samen. Een voorbeeld hiervan is Heijmans.
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4.7.8 E-mail Jos van Alphen, Bouwend Nederland

Rens van den Hurk
From: Jos van Alphen <J.vanAlphen@bouwendnederland.nl>
Sent: vrijdag 8 februari 2013 15:45
To: Rens van den Hurk
Subject: RE: EMVI Documenten in de toekomst
http://emvi.crow.nl/emvi-criteriabibliotheek//tekst/emvi-criteriabibliotheek
“Geachte heer,
Ik ben het met u eens dat heden ten dage nog teveel wordt gewerkt met matig geformuleerde
uitvragen en gebrekkige protocollen voor het waarderen van de inzendingen van inschrijvers.
Deze dragen eraan bij dat onnodig ruimte wordt gegeven aan subjectiviteit.
Maar het heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van de inschrijvingen.
Waar de wensen van de aanbesteder diffuus zijn, kan moeilijk een aanbieding op maat worden
gemaakt.
Er bestaan goede technieken om emvi-criteria volledig objectief en transparant te maken.
Het is vooral een kwestie van SMART neerzetten van de gekozen criteria.
Het model Gunnen op Waarde leent zich daar goed voor.
Wij verwachten dat emvi met vallen en opstaan uitmondt in goed functionerende systemen.
EMVI wordt bij diensten en leveringen al lange tijd frequenter toegepast dan laagste prijs.
De bouw loopt op dat punt achter. Dat komt omdat er vroeger veel ruimte was om opdrachten
onderhands aan te besteden.
De kwaliteit werd geborgd in het uitnodigingsbeleid.
Met de trend om steeds meer werken openbaar aan te besteden, kwam ook de tekortkoming van
aanbesteden op laagste prijs aan het licht.
Het zet bedrijven aan tot het zoeken naar de onderkant van de kwalitatieve aspecten.
De stimulans moet komen uit de mogelijkheid in aanmerking te komen voor nieuwe opdrachten.
Rijkswaterstaat en ProRail hebben opgetreden als voorlopers in het veranderproces naar meer emvi
en meer innovatieve contracten.
Om die reden hangt aan emvi het aura dat het vooral dienstbaar is aan complexe opdrachten.
Emvi kan echter even zo makkelijk worden toegepast op hele kleine opdrachten.
Het zit vooral in de kunst om zaken zodanig te beschrijven dat er voldoende ruimte wordt gegeven
voor het leveren van creatieve input.
Met vriendelijke groet,
Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingen en contractzaken
Bouwend Nederland
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer
t +31 (0)79 3 252 122
f +31 (0)79 3 252 297
www.bouwendnederland.nl
[Paginanummer]

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 4500 kleine, middelgrote
en grote bouw- en
infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 450.000 mensen en is goed voor een productie van
53 miljard euro
(ruim 5% BNP).”
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Van: Rens van den Hurk [mailto:rjhhurk@avans.nl] Namens Rens van den Hurk
Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 14:38
Aan: Jos van Alphen
Onderwerp: EMVI Documenten in de toekomst

“Geachte meneer van Alphen,
Momenteel ben ik laatste jaar Bouwtechnisch Bedrijfskunde student (Avans Hogeschool Tilburg) en
doe ik een onderzoek, afstudeerstage, naar EMVI documenten.
De laatste maanden is er nogal wat veranderd (verbeterd) op het gebied van deze EMVI documenten,
met name regelgeving.
Als gevolg hierop ben ik echter benieuwd wat de rol van EMVI‐documenten zal worden in de loop van
de jaren.
Aangezien deze EMVI‐criteria redelijk nieuw is, is het voor de hand liggend dat er vele, vaak duurdere,
projecten worden aanbesteedt middels EMVI‐documenten.
In de praktijk kom ik er echter achter dat het subjectieve gedeelte van deze documenten kan leiden
tot oneerlijke concurrentie. Bekende van opdrachtgevers hebben in dit verhaal ‘een steentje voor’ dan
onbekende van opdrachtgevers. Hierdoor lopen er op dit moment al enkele rechtszaken over dit
onderwerp.
Wat is uw mening van EMVI‐documenten zoals het op dit moment wordt toegepast? Ziet u EMVI‐
documenten als een opkomende trend die na enkele jaren weer ‘vervaagd’ zou zijn of is deze manier
van aanbesteden blijvend doordat het goed voor de concurrentie is én voor de kwaliteit van de
omgeving. Kunt u mij ook vertellen waar ik dit soort gegevens vandaan kan halen? Wat zullen de
verwachtingen van EMVI-documenten in de toekomst zijn?
Met vriendelijke groet,
Rens van den Hurk”
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4.8 ‘Model K’
Modelbrief t.b.v. bestek – Model K –
L.S.
Bij aanbestedingen volgens het ARW 2005 wordt van inschrijvers verlangd dat zij een
verklaring over de rechtmatigheid van de inschrijving aanleveren. Deze verklaring staat
bekend als ‘Model K’. Dit model moet worden ondertekend door een bestuurder van de
inschrijver.
Een rechterlijke uitspraak119 bevestigt dat de ondertekening van dit ‘Model K’ door de
aanbesteder gecontroleerd moet worden. Daarbij moet worden nagegaan of de
ondertekenaar in de registers van de Kamer van Koophandel als bestuurder staat
vermeld. Als de ondertekenaar geen bestuurder is dan is daarmee niet alleen “Model K”
maar ook de inschrijving ongeldig. Voor de duidelijkheid: een procuratiehouder of
gemachtigde is geen bestuurder.
Er is geen mogelijkheid tot herstel na de aanbesteding, zoals blijkt uit de genoemde
rechterlijke uitspraak. Mocht de betreffende bestuurder niet in de registers van de Kamer
van koophandel zijn vermeld, maar wel zijn aangewezen in de statuten die bij de Kamer
van koophandel zijn gedeponeerd, dan dient u deze statuten bij de inschrijving mee te
sturen.
Ik ga er van uit hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geboden en hoop dat hiermee
bij onze aanbestedingen vormfouten tot een minimum teruggebracht kunnen worden.
Hoogachtend,

119

Rechtbank Amsterdam KG ZA 07/155 Waterschap Vallei/aan de Stegge (8 maart 2007),
21-03-2013
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Bijlage 5 Omschrijving van de projecten
In deze bijlage vindt alle omschrijvingen van gebruikte projecten voor dit verslag plaats. In bijlage 5.1
wordt er ingegaan op de 51 projecten welke zijn verzameld (2008 – 2013) voor het maken van
hoofdstuk 4, ‘de belangrijkste EMVI-criteria voor BESIX Nederland’. Hierin staan ook de EMVI-criteria
welke gesteld werden in de aanbestedingsleidraden. Later in de scriptie wordt er geselecteerd op
projecten waarvan de EMVI-criteria geplaatst kunnen worden onder Risicobeheersing,
Omgevingsvriendelijkheid en/of Verkeershinder van de EMVI-criteria bibliotheek van het CROW. Ook
worden alleen projecten behandeld die afkomstig waren uit de droge- en natte infra. Vanaf bijlage
5.2 wordt er dan ook verder gegaan op 20 projecten die deze eigenschappen bezitten. In bijlage 5.3,
‘de 20 geselecteerd projecten’, vindt een korte omschrijving plaats van het project, vervolgens de
gestelde EMVI-criteria welke overgenomen is vanuit de aanbestedingsleidraad. Na de EMVI-criteria
wordt er overige relevante informatie van het project aangestipt zoals omgevingspartijen, overige
werkzaamheden rondom de bouw en belangen van de opdrachtgever. In de tabellen staan een
aantal cijfers dik gedrukt. Het eerste dik gedrukte cijfer, dat tussen haakjes staat, heeft betrekking op
het (sub)document zoals uitgelegd wordt later in deze bijlage, bijlage nummer 5.5 ‘Welk EMVIcriterium wordt beantwoord met welk type document’, pagina 155. Het percentage achter dit cijfer
geeft de waardering van het EMVI-criterium op het geheel van de waardering van de EMVI op dat
project. Als voorbeeld:
Visie op de projectdoelen van de Opdrachtgever door de deelnemer (6.1) (3%)
Dit criterium wordt beantwoord door middel van (sub)document 6.1 (Projectdoel).
Dit criterium woog voor 3% mee op de totale weging van de EMVI binnen dit project.
NB, de percentages zijn later punten zodat er een realistischer beeld gecreëerd wordt.
Na het inventariseren van de projecten en de gestelde EMVI-criteria, worden de EMVI-documenten,
welke de EMVI-criteria beantwoorden, opgenomen in een lijst. Relevante gegevens zoals aantal keer
dat een (sub)document gevraagd werd en de weging van dit document op het geheel binnen de
EMVI-score van de aanbesteding worden meegenomen. Vervolgens worden door middel van
rekensommen de prioriteit van de (sub)documenten vastgesteld. Tot slot treft u een
overlappingsmatrix aan welke weergeeft dat bepaalde EMVI-criteria niet betrekking hebben op 1
document. In sommige criteria vindt namelijk een overlapping plaats met verschillende documenten.
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5.1 Overzicht alle aanbestedingsleidraden inclusief EMVI-criteria

Project
1 NSP Den Haag OVT
2 OVT Rotterdam
3 Kademuur en Insteekhaven MVO-OBM
4 Parkeergarage Kruisplein Rotterdam
5 Sluiskil Tunnel
6 NSP Arnhem OV-terminal Fase 1
7 Keersluis Heumen
8 Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen
9 P&R Uithof Utrecht
10 Mississippihaven (EMO kade M5/M6)
11 Greenportlane(N295)
12 Aansluiting Moordrecht
13 Kruispunt Ekkersrijt
14 Regiocentrale-Zuid
15 SAA Project A10-Oost/A1
16 Sluizen Belfeld & Sambeek
17 Fietsbrug A2 Haarrijn
18 Nieuwe Haven Maasgouw
19 Stadskantoor Rotterdam
20 Stationsplein West met fietstalling
21 FORUM Rotterdam
22 Argos Afmeervoorziening 8
23 Terreinuitbreiding Botlek Tank
24 Verbreding Monding Amazonehaven
25 Ecoduct Weerter- en Bulderbergen
26 Heerlen Maankwartier
27 NSP Arnhem OV-terminal Fase 2 (27-02-09)
28 NSP Breda OV-terminal
29 Ombouw n261 Tilburg-Waalwijk
30 2de Julianasluis Gouda
SAA Project A1/A6, Schiphol - Amsterdam 31 Almere
32 Wilhelminakanaal Tilburg
33 BP Rotterdam
34 FIRST Torencomplex
35 Ruimte voor de Waal
36 Parkeergarage Vonk en Vlam
37 Stadsbaantunnel Leidsche Rijn-Utrecht
38 MFC De Kazerne
39 Verbreding Amazonehaven Kademuur A3
40 Doetinchem Realisatie Onderdoorgang
41 Roosendaal Passerelle
42 Station Eindhoven Passage
43 Aanleg Ecoducten
44 Parallelstructuur A12
45 Natuurbrug Laarderhoogt
46 Radartoren Neeltje Jans
47 Parkeergarage MCS Amsterdam
48 Proeffabrieken
49 Buitenring Parkstad Limburg
50 Station Tilburg Realisatie Stationpassage
51 Kloosterstraat - Zijweg Dungen

Rens van den Hurk
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Opdrachtgever
Prorail
Prorail
Havenschap Moerdrijk
Gemeente Rotterdam
KKS
Prorail
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Gemeente Utrecht
Port of Rotterdam
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat en Gemeente Utrecht
Gemeente Maasgauw
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Multi Vastgoed Bv.
Port of Rotterdam
Port of Rotterdam
Port of Rotterdam
Prorail
Prorail
Prorail
Prorail
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
BP
FIRST CV
Gemeente Nijmegen
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Utrecht
Gemeente Venlo
Port of Rotterdam
Prorail
Prorail
Prorail
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Stichting MCS (Medisch Centrum
Slotervaart)
BPF
Prorail
Prorail
Provincie Noord-Brabant

Jaartal
aanbesteding
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

EMVI Hoofdcriterium
Levensduurkosten
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Laagste Prijs
levensduurkosten
Risicobeheersing
Omgevingsvriendelijkheid
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Omgevingsvriendelijkheid
Laagste Prijs
esthetica & inpassing
Gebruikersvriendelijkheid
Risicobeheersing
Laagste Prijs
Risicobeheersing
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Esthetica & Inpassing
Esthetica & Inpassing
Risicobeheersing
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Beschikbaarheid
Gebruikersvriendelijkheid
Duurzaamheid product

gewicht criteria
EMVI
Totaal

EMVI Hoofdcriterium

gewicht criteria
EMVI
Totaal

EMVI Hoofdcriterium

gewicht criteria
EMVI
Totaal

gewicht criteria
EMVI
Totaal

EMVI Hoofdcriterium

100%
100%
100%
Risicobeheersing
Esthetica & Inpas.
Esthetica & Inpassing

8,25%

Esthetica & Inpassing
Duurzaamheid (Product)

2,25%

Duurzaamheid Product
Beschikbaarheid

4,50%

Omgevings-vriendelijkheid

21,43%

Gebruikers-vriendelijkheid

21,43%

Duurzaamheid

35,71%

risicobeheersing
Omgevings-vriendelijkheid
Esthetica & Inpassing

20,00%
10,00%
30,00%

8,00%
Risicobeheersing
Duurzaamheid Proces

10,00%
9,52%

risicobeheersing
Risicobeheersing

10,00%
19,05%

Risicobeheersing
Risicobeheersing
Beschikbaarheid

35,71%
30,00%
30,00%

25,00%
13,63%
15,00%

Duurzaamheid (Proces)
Duurzaamheid (Proces)
Duurzaamheid (Proces)

21,43%
10,00%
20,00%

40%
29%

Risicobeheersing
Risicobeheersing

10,00%
34,78%

Risicobeheersing
Gebruikersvriendelijkheid

10,00%
36,23%

Omgevingsvriendelijkheid

15,00%

Gebruikersvriendelijkheid
Risicobeheersing

44,44%
12,50%

Risicobeheersing
Risicobeheersing

18,52%
12,50%

risicobeheersing

50,00%

Risicobeheersing
risicobeheersing
Gebruikersvriendelijkheid

33,33%
16,67%
11,11%

10,00%

Risicobeheersing
Gebruikersvriendelijkheid
Omgevingsvriendelijkheid

33,33%
25,00%
11,11%

esthetica & inpassing
Risicobeheersing

25,00%
50,00%

Omgevings-vriendelijkheid

33,33%

10,00%

Esthetica & Inpassing
Risicobeheersing
Esthetica & Inpassing

16,06%
9,92%
53,33%

Risicobeheersing
Beschikbaarheid
Esthetica & Inpassing

46,77%
7,44%
10,00%

Risicobeheersing
Duurzaamheid Product

7,44%
10,00%

duurzaamheid product

25,00%

risicobeheersing

20,00%

gebruiksvriendelijkeheid

25,00%

Omgeving-svriendelijkheid

42,86%

Duurzaamheid Proces

14,29%

15%
100%
100%
21%
80%
70%
14%

100%
32%

100%
Esthetica & Inpassing

43%
60%
50%

2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Risicobeheersing
Omgevingsvriendelijkheid
Laagste Prijs
Beschikbaarheid
risicobeheersing
Omgevingsvriendelijkheid
Laagste Prijs

37%
25%

Risicobeheersing
Laagste Prijs
Esthetica & Inpassing
Laagste Prijs
Omgevingsvriendelijkheid
Risicobeheersing
Esthetica & Inpassing
Risicobeheersing

67%

2012
2013
2013
2013
2013

Laagste Prijs
risicobeheersing
Laagste Prijs
Laagste Prijs
Omgevingsvriendelijkheid

100%
100%
30%
27%
25%
100%
100%
100%

15,00%
4,55%
10,00%

100%
33%
17%
11%

10%

15,00%

15%

100%
20%
100%
50%
100%

37%
25%
10%

100%
10%
100%
43%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Project
NSP Den Haag OVT
OVT Rotterdam
Kademuur &
Insteekhaven
Parkeergarage R’dam
Sluiskil Tunnel
NSP Arnhem OVT 1
Keersluis Heumen
Zuid-Willemsvaart
Maas- Den Dungen
P&R Uithof Utrecht
Mississippihaven
Greenportlane(N295
)
Aansluiting
Moordrecht
Kruispunt Ekkersrijt
Regiocentrale-Zuid
SAA Project A10/A1
Sluizen Belfeld &
Sambeek
Fietsbrug A2 Haarrijn
Nieuwe Haven
Maasgouw
Stadskantoor R’dam
Stationsplein West
FORUM Rotterdam
Argos 8
Afmeervoorziening
Botlek Tank
Amazonehaven
Ecoducten Weerteren Bulderbergen
Heerlen
NSP Arnhem OVT2
NSP Breda OVT
Ombouw n261
Tilburg - Waalwijk
2de Julianasluis
SAA Project A1/A6,
Wilhelminakanaal
BP Rotterdam
FIRST Torencomplex
Ruimte voor de Waal
Parkeergarage Vonk
en Vlam
Stadsbaantunnel
Leidsche Rijn-Utrecht

42

MFC De Kazerne
Verbreding
Amazonehaven
Kademuur A3
Doetinchem
Realisatie
Onderdoorgang
Roosendaal
Passerelle
Station Eindhoven
Passage

43

Aanleg Ecoducten

44

Parallelstructuur A12
Natuurbrug
Laarderhoogt
Radartoren Neeltje
Jans
Parkeergarage MCS
Amsterdam
Proeffabrieken
Buitenring Parkstad
Limburg
Station Tilburg
Realisatie
Kloosterstraat Zijweg Dungen

39

40
41

45
46
47
48
49
50
51

Opdrachtgever
Prorail
Prorail

Jaartal
aanbesteding
2008
2008

Havenschap
Rotterdam
KKS
Prorail
Rijkswaterstaat

2009
2009
2009
2009
2009

Rijkswaterstaat
Utrecht
PoR

2009
2010
2010

Limburg

2010

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

2010
2010
2010
2010

Rijkswaterstaat
Utrecht

2010
2010

Maasgauw
Rotterdam
Utrecht
Multi Vastgoed

2011
2011
2011
2011

PoR
PoR
PoR

2011
2011
2011

Prorail
Prorail
Prorail
Prorail

2011
2011
2011
2011

Noord-Brabant
Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
BP
FIRST CV
Nijmegen
Gemeente 'sHertogenbosch
Gemeente
Utrecht
Gemeente
Venlo

gewicht criteria
EMVI Hoofdcriterium

Risicobeheersing

EMVI

Totaal

35%

gewicht criteria
EMVI Hoofdcriterium

EMVI

duurzaamheid

5,00%

Risicobeheersing

100%

Projectbeheersing

24%

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Duurzaamheid Product

15%

Risicobeheersing

16,67%

2012

Omgevingsvriendelijkheid

11,11%

Duurzaamheid Proces

Omgevingsvriendelijkheid

Duurzaamheid (Proces)

Totaal

gewicht criteria
EMVI Hoofdcriterium

EMVI

Totaal

gewicht criteria
EMVI Hoofdcriterium

Risicobeheersing

15,00%

Risicobeheersing

Esthetica & Inpassing

19,42%

Duurzaamheid Proces

EMVI

Totaal

Inschrijfsom

15,00%

10,00%

10,00%
5,56%

2012
2012

Port of
Rotterdam

2012

Prorail

2012

Prorail

2012

Prorail
Provincie
Noord-Brabant
Provincie ZuidHolland

2012

2012

Risicobeheersing

14,88%

Rijkswaterstaat

2012

Omgevingsvriendelijkheid

17,33%

Rijkswaterstaat

2012

Stichting MCS
BPF

2012
2013

risicobeheersing

20,00%

Prorail

2013

Prorail
Provincie
Noord-Brabant

2013

2012
16,12%

3,31%

2013

Tabel 23 EMVI-criteria aan de hand van de Aanbestedingsleidraden benoemd onder de categorieën van de EMVI-criteria bibliotheek (CROW)
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5.2 Overzicht 20 geselecteerde Projecten
Projectnummer
Naam Project
Projectnummer
Naam project
1
Zuid-Willemsvaart - Den Dungen,
11
Ombouw N261 Tilburg - Waalwijk,
Rijkswaterstaat 2009
Provincie Noord-Brabant 2011
2
NSP Arnhem OV-Terminal Fase 1,
12
Argos Afmeervoorziening 8,
Prorail 2009
PoR 2011
3
Keersluis Heumen,
13
2e Juliana-sluis Gouda,
Rijkswaterstaat 2009
Provincie Zuid-Holland 2011
4
Sluizen Belfeld & Sambeek,
14
Verbreding Amazonehaven Kademuur A3,
Rijkswaterstaat 2010
PoR 2012
5
SAA Project A1/A10,
15
Ruimte voor de Waal,
Rijkswaterstaat 2010
Gemeente Nijmegen 2012
6
Aansluiting Moordrecht,
16
Radartoren Neeltje Jans,
Rijkswaterstaat 2010
Rijkswaterstaat 2012
7
Wilhelminakanaal Tilburg,
17
Parkeergarage Vonk en Vlam,
Rijkswaterstaat 2011
Gemeente 's Hertogenbosch 2012
8
Verbreding Monding
18
Parallelstructuur A12,
Amazonehaven, PoR 2011
Provincie Zuid-Holland 2012
9
Terreinuitbreiding Botlek Tank,
19
Natuurbrug Laarderhoogt,
PoR 2011
Rijkswaterstaat 2012
10
SAA Project A1/A6,
20
Aanleg Ecoducten,
Rijkswaterstaat 2011
Provincie Noord-Brabant 2012
Tabel 24 Projectnummers als referentiecijfer
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5.3 De 20 geselecteerde projecten
5.3.1 Risicobeheersing
1. Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Binnen dit project moest een nieuwe vaarroute ontworpen en uitgevoerd worden (Klasse IV-vaarweg)
met het realiseren van 3 aansluitingen, 2 sluiscomplexen, 6 bruggen, 5 sifons, 5 gemalen, fietspaden en
onderhoudswegen, aanpassen wegen/rotondes, verleggen/verwijderen kabels en leidingen,
afschermvoorzieningen, een ecologische inpassing en bijkomende werkzaamheden. Tevens moet er bij
het ontwerp en uitvoering van dit project rekening gehouden worden met andere (mogelijke) projecten:
Spoorweg ’s-Hertogenbosch – Nijmegen, Ecologische verbindingszone, Gebiedsontwikkeling, Rondweg
A2 Den Bosch, Onderhoud (bagger)werkzaamheden, Zuid-Willemsvaart Den Dungen – Veghel, Sanering
vuilstort Koornwaard, N279, Dynamisch Beekdal.
Alle onderstaande criteria hebben betrekking op de Visiedocumentatie (Risicobeheersing)
Dit project bestond uit een tweetal succesfactoren, die onder visie documentatie vallen:
Visie Samenwerking OG – ON (60%)
Project-visie 10%
Visie op de projectdoelen van
de Opdrachtgever door de
deelnemer (6.1) (3%)
Visie op de projectstrategie
(6.3) (3%)
Belangen
40%
Visie op de samenwerking
Opdracht
(5.1) (8%)
gever/
Visie op behalen succescriteria
Opdracht
(6.1) (8%)
nemer
Omgaan met conflicterende
belangen (6.2) (8%)
Organisatie
40%
Visie samenwerking
Opdracht
contractpartners
nemer
(5.2) (12%)
Visie continuïteit organisatie
(6.4) (12%)
Risico
10%
Visie op ontzorgen OG
manage(1.3.1) (6%)
ment

Wijze van toepassen SystemEngineering (40%)
Integraal
50%
Hoe wordt het werk tot
Ontwerp en
ontwerp gestructureerd?
Realisatie
(7.1.1) (3%)
Visie op werkpakketten
(7.1.2) (3%)
Hoe worden succescriteria
meegenomen? (7.1.4) (4%)
Eisenstructuur (7.1.1) (3%)

Aantoonbaarheid

30%

Traceerbaarheid

20%

Genereren van oplossingen
(1.3.1 / 2.3) (1,5 / 1,5%)
Beheren van raakvlakken
tussen objecten
(7.1.5)(4%)
Visie op verifiëren
(2.1) (6%)
Visie op keuren en testen
(2.2) (6%)
Hoe wordt de traceerbaarheid gewaarborgd? (2.2)
(8%)

Tabel 25 EMVI Criteria Zuid-Willemsvaart - Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Er wordt verwacht van de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, dat de marktpartij zich bewust is van de
positie, taken en belangen. Bij het indienen van deze documenten moet er dus rekening gehouden
worden met het feit dat Rijkswaterstaat zo min mogelijk hinder voor weggebruikers wil. Veiligheid staat
ook erg hoog aangeschreven en het project moet uiterlijk op 1 sept. 2014 gereed zijn. Mede door de
vele verschillende organisatieonderdelen (Data-ICT-Dienst, Verkeersmanagementcentrale, Infraprovider
etc.) dient er een goede samenwerking en beheersing van de raakvlakken te zijn. Ook zijn er vele
belanghebbende bij dit project, een goede samenwerking is dus essentieel. De marktpartij dient
proactief te kunnen inspelen op (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen en veranderde
omstandigheden en de vormgevingsvisie en ook de architectonische specificaties dienen zorgvuldig
uitgewerkt te worden. De opdrachtgever heeft de visie op wijze van het toepassen van System
Engineering als volgt omschreven: er zal op beheerste, expliciete en transparante wijzen een integraal
ontwerp moeten komen. De integraliteit en volledigheid, de aantoonbaarheid en traceerbaarheid van
eisen als ook afwegingskaders, verificaties, keuringen, testen en ontwerpkeuzen dienen optimaal
gewaarborgd te worden.
Rens van den Hurk
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2. NSP Arnhem OV-terminal Fase 1, Prorail, 2009
Binnen dit project werd de bouw van de fase 1 van de OV-Terminal in Arnhem en de afbouw van de
perrontunnel aanbesteed.
EMVI criteria Risicobeheersing
Binnen dit project kon er punten gescoord worden op het in kaart brengen (en maatregelen) t.b.v. de
risico’s en kansen verbonden aan het project.
Risico- en
Risico’s en kansen worden op basis van kans-maal-gevolg meegenomen in de
kansenmethodiek evaluatieprijs.
Gevraagd worden de risico’s(top 10) die de uitvoering met zich meebrengt,
alsmede de beheersing van deze risico’s en de mogelijke optimalisaties van
het ontwerp. (1.6) (33,3%)
Tabel 26 EMVI Criteria NSP Arnhem OV-terminal Fase 1, Prorail 2009

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Er is door de opdrachtgever ruimte gelaten om invulling te geven aan een aantal uitvoeringszaken. Deze
optimalisaties worden besproken met Prorail in de onderhandelingsprocedure. Prorail verwacht met
deze optimalisaties een zo meest efficiënt mogelijke oplossing voor het realiseren van het werk.
Het spreekt voor zich dat het station Arnhem Centraal operationeel moet blijven tijdens uitvoering.
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3. Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Dit project bestaat uit de aanleg van een Keersluis te Heumen.
EMVI criteria Risicobeheersing
Risicobeheersing
Vergunningenalgemeen
management

Uitvoeringsmethodiek

Techniek

Projectbeheersing

Risicomanagement

Haalbaarheid &
Planning

Planningsmanagement

P.V.A.
De effectiviteit van het PVA van aanpak vergunningen:
- Volledig en tijdig indienen aanvraag (4.2) (3%)
- Afstemming vergunningverleners (4.1) (3%)
- Naleven van vergunningen (4.3) (3%)
- de voorgenomen organisatie inspanning (6.6) (3%)
Inventarisatie vergunningen
De kwaliteit/diepgang van de benodigde vergunningen
(4.1) (3%)
P.V.A.
De mate van helderheid in de beoogde werkwijze van de
inschrijver (7.2.1) (11,67%)
Uitwerking ontwerp/bouwmethode
Kwaliteit/diepgang van ontwerp en bouwmethode op basis
van:
- Betrouwbaarheid
- Beschikbaarheid
- Onderhoudbaarheid
- Veiligheid
- Uitvoerbaarheid
+ betrouwbaarheidsanalyse (7.2) (11,67%)
Kwaliteitsborging
Kwaliteit/diepgang van verificatieplan en rapporten +
omschrijving verificatieproces. (2.2) (11,67%)
Integraal risico-dossier
Kwaliteit/diepgang van het project overall risico-dossier +
kwaliteit/diepgang van het risicomanagement (1.6) (15%)
Integrale planning
De uitwerking van de planning + zichtbaarheid van
activiteiten in het ‘kritieke pad’. (3.1 / 3.2) (7,5 / 7,5%)

Tabel 27 EMVI Criteria Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij projecten van Rijkswaterstaat dient de opdrachtnemer rekening te houden met de positie van
Rijkswaterstaat in de maatschappij. Veelal, zoals ook dit project, gaat het om projecten waarbij vele
stakeholders verschillende belangen hebben. Mede hierom is het van belang dat projecten ‘vlekkeloos’
verlopen tijdens de uitvoering. Denk hierbij aan de volledigheid en tijdigheid voor het verkrijgen van alle
vergunningen, een zo hoog mogelijke kwaliteitsniveau, een verantwoord integraal ontwerp- en
bouwproces, risicobeheersing tijdens realisatie en zorgdragen over het tijdig en van voldoende kwaliteit
opleveren van het project.
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4. Sluizen Belfeld & Sambeek Rijkswaterstaat 2010
Dit project bestaat uit het aanpassen van de sluiscomplexen te Belfeld en Sambeek.
EMVI criteria Risicobeheersing
UitvoeringsTechniek
methodiek
Risicobeheersing
Vergunningenalgemeen
management

Risico- en
kansenmethodiek

Risicomanagement

Plan van aanpak
De uitwerking en helderheid van de beoogde werkwijze (7.2.1) (14%)
Plan van Aanpak
De effectiviteit van het PVA van aanpak vergunningen:
- Volledig en tijdig indienen aanvraag (4.2) (2,7%)
- Tijdig verwerven van vergunningen (4.2) (2,7%)
- Afstemming vergunningverleners (4.1) (2,7%)
- Naleven van vergunningen (4.3) (2,7%)
- de voorgenomen organisatie inspanning (6.6)
Inventarisatie vergunningen
De kwaliteit/diepgang van de benodigde vergunningen (4.1) (2,7%)
Vergunningenplanning
De mate waarin de in de vergunningenplanning opgenomen doorlooptijden realistisch zijn. (4.2) (2,7%)
Risicomanagement-proces
Kwaliteit/diepgang van het risico-managementproces (1.6) (12%)
Integraal risicodossier
Kwaliteit/diepgang van het projectdossier en de bijgeschreven
risicobeheersing (1) (12%)

Tabel 28 EMVI Criteria Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De plaatsen Belfeld en Sambeek liggen op grote afstand van elkaar. Coördinatie tussen deze twee
projecten is dan ook van groot belang. Voor de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, is het tevens van belang
dat het project beheersbaar is. Risico’s dienen geminimaliseerd te worden. Het project dient daarom
ook goed uitgewerkt te worden voor de aanbesteding. Denk hierbij aan de uitvoerings-methodiek, het
proces rondom de vergunningen (wat vertraging op kan lopen) en risicobeheersing.
5. SAA project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
De SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere) projecten zijn opgedeeld in enkele kleinere projecten.
De A1/A10-oost omvat het ontwerpen en uitvoeren van capaciteitsuitbreiding van de rijkswegen A1 en
A10-oost tussen de knooppunten Amstel, Watergrafsmeer en Diemen en bijkomende werken in de
gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen, inclusief het onderhoud tijdens de uitvoering.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectbeheersing
Risicomanagement Beschrijvend document en risicodossier (1.6) (10%)
Projectmanagement /
Visiedocument Samenwerking, Organogram en
Veri-matrix plus (5.1 / 6.5 / 6.8) (3,3 / 3,3 / 3,3%)
Tabel 29 EMVI Criteria SAA Project A1-A10, Rijkswaterstaat 2010

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, is het van groot belang, aangezien de locatie en betrokken van
het project, dat verkeershinder geminimaliseerd moet worden. De locatie van het project bevindt zich
op terrein van een complex verkeerskundig netwerk waar een hoge verkeersdruk bestaat. Doordat het
ook gaat om een groot project, loopt dit project door verschillende omgevingen. Voornamelijk in
stedelijk gebied waarbij er ook spraken is van een actieve en complexe (bestuurlijke) omgeving. De
werkruimte op het project is beperkt en er is tevens sprake van een complexe grond mechanische
situatie.
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7. Wilhelminakanaal Tilburg Rijkswaterstaat 2011
Dit project omvat het ontwerpen en uitvoeren van de Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
EMVI criteria Risicobeheersing
Samenwerken
Projectmanagement
Risico- en Kansenmethodiek

Belangen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (6.2) (12,5%)
Hoe organiseert de ON zijn organisatie tijdens uitvoering?
(6.7) (12,5%)
Kansenmanagement (1.5) (25%)
Risicomanagement (1.6) (25%)

Tabel 30 EMVI Criteria Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Succescriteria binnen dit project zijn o.a.: het werk wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget,
er is geen hinder/weerstand vanuit de omgeving en er wordt een betrouwbaar werk gerealiseerd.
8. Verbreding Monding Amazonehaven, PoR, 2011
Dit project is onderdeel van de 2e maasvlakte waarin de Verbreding Monding Amazonehaven is
opgenomen. Hierbij bestaan de werkzaamheden uit het in grote lijnen opstellen van het
uitvoeringsontwerp en het bouwen van de nieuwe grondkeringen. Het plannen en slopen van de
bestaande EMO Zeekade en het verwijderen van het tussenliggende grondmassief.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectmanagement:
Een risicodossier opstellen met o.a.:
- het 380 kV circuit in ruime zin
- Koelwater en koelwateruitlaat;
- Aansluiting bewerkingskade 0- A1 (gronddichtheid, robuustheid, etc.);
- Veiligheidsmarges in ontwerpuitgangspunten
- Toegepaste ontwerpmethodieken
- Trillingen aan objecten in de omgeving;
- Deformaties aan objecten in de omgeving;
- Omgevingshinder;
- Sloopwijze
- Geluidshinder;
- Omgang met explosieven;
- Vergunningen;
- Omgang met flora en fauna (o.a. broedvogels en waterleven
- Ontwerpwijzigingen aan DO (1.3.1) (50%)
Tabel 31 EMVI Criteria Verbreding Monding Amazonehaven, Port of Rotterdam 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Het doel van dit project is een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling bevorderen met
het in acht nemen van de eisen die het Havenbedrijf en de klant stellen ten aanzien van ontwikkeling,
aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied. De opdrachtnemer zal, in overeenstemming met de
gestelde eisen, het project binnen de overeengekomen termijn en binnen de overeengekomen
opdrachtsom ontwerpen en uitvoeren.

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 136

Bijlage 5 Omschrijving van de projecten
9. Terreinuitbreiding Botlek Tank, PoR, 2011
Dit project betreft een terreinuitbreiding ten behoeve van het bedrijf Botlek Tank Terminal. De
terreinuitbreiding heeft een grootte van ca. 4,5 ha en vindt plaats door middel van dempen. Bijkomende
werkzaamheden zijn: Verwijderen glooiing, verwijderen bestaande sliblaag, slopen bestaande steigers,
bouw damwand/binnenvaartkade, demping en het opdiepte brengen.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectmanagement

Hierin wordt een projectplan opgenomen
waarbij er beoordeeld wordt op:
- consistentie in en tussen de gevraagde
onderdelen (planning, werkzaamheden en
risicoanalyse) (2.2) (7,5%)
- vertrouwen in de beschreven werkzaamheden
(7.2.1) (7,5%)
- vertrouwen in een realistische en haalbare
planning (3.1) (7,5%)
- vertrouwen in een juiste en volledige
inschatting van de risico’s en mitigerende
maatregelen alsmede de daarmee gepaard
gaande kosten en restrisico’s (1.6) (7,5%)

Tabel 32 EMVI Criteria Terreinuitbreiding Botlek Tank, Port of Rotterdam 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Het havenbedrijf heeft een aantal onderhoudsgevoelige details van de afmeerconstructie
voorgeschreven. Voor het ontwerp is hierop de vrijheid dan ook nihil. Dit zijn erg grote risicofactoren
voor het havenbedrijf. De vrijheid in ontwerp komt dan ook voornamelijk terug in de geotechnische
benaderingen, het slib al of niet ontgraven, de demping en de kadeconstructie. Op het terrein zal een
tandpark gerealiseerd worden. Deze realisatie loopt gelijktijdig met dit project. De opdrachtnemer zal, in
overeenstemming met de gestelde eisen, het Project binnen de overeengekomen termijn en binnen de
overeengekomen opdrachtsom ontwerpen en uitvoeren.
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10. SAA project A1/A6, Rijkswaterstaat, 2011
Dit is het tweede deelproject van de SAA Projecten. Het project A1/A6 knooppunt Diemen – Almere
Havendreef. Het project omvat alle werken, leveringen en diensten die voortvloeien uit het DBFMovereenkomst met een onderhoudstermijn van 25 jaar. De capaciteitsuitbreiding omvat onder andere:
het traject A1 Diemen – Muiderberg van 2 x 3 en 2 wisselstrokenstroken naar 2 x 5 en 2 wisselstroken,
Traject A6 Muiderberg – Almere – Havendreef richting Almere van 2 x 3 en een spitsstrook rijstroken
naar 4 x 2 en 2 wisselstroken en het traject A6 Muideberg – Almere Havendreef richting Muiderberg van
2 x 3 rijstroken naar 4 x 2 en 2 wisselstroken.
EMVI Criteria Risicobeheersing.
Bij het risicobeheersplan (Risicobeheersing algemeen) dient de opdrachtnemer risico’s in kaart te
brengen met bijbehorende beheersmaatregelen.
Risicobeheersing
Projectvisie
(6.1) (7,4%)
algemeen
Managementstrategie (6.6.2) (7,4%)
beheersmaatregelen

Afhankelijkheid van andere (Prorail – TenneT –
Vergunningenbezwaar, RWS) (5.3) (7,4%)
Verkeersintensiteit veranderd (1.6) (7,4%)
Mijlpalen planning (3.4) (7,4%)

Risico- en kansen
methodiek

Afwijking toestand
infrastructuur RWS
Wijziging
Verkeersaanbod
Kabels en Leidingen
Bezwaar/beroep
Vergunningen

(1.3) (18,52%)

Tabel 33 EMVI Criteria SAA Project A1-A6, Rijkswaterstaat 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Dit grootste wegenproject in Nederland kent in elk van zijn deelproject enkele uitdagingen. Zo moet er
rekening gehouden worden met het feit dat er in een bestuurlijk gevoelige omgeving gebouwd wordt op
en rond een intensief gebruikte infrastructuur, de doorstroming over de gehele corridor moet
gewaarborgd blijven, verkeershinder moet vooral tijdens de Realisatiefase beperkt worden, raakvlakken
tussen de verschillende deelprojecten als ook de raakvlakken met het aangrenzende hoofdwegenet en
de omgeving moet beheerst worden, de logistiek van de transitie van de bestaande naar de nieuwe
infrastructuur moet beheerst worden en er zouden technische oplossingen ontworpen en gerealiseerd
moeten worden. Ook dient de inschrijver zich bewust te zijn van de belangen van Rijkswaterstaat en de
omgevingspartijen. Ook moet de opdrachtnemer moet zorgdragen voor financiering van het project. Dit
project wordt uitgevoerd door middel van een DBFM-overeenkomst.
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11. Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Dit project, de Design, Build & maintain Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, omvat het om te realiseren
tot een regionale stroomweg met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse aansluitingen en aanliggende bus
stroken ten zuiden van de PKO-weg.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectbeheersing

Risicobeheersing algemeen

Minimaliseren OVO
(onvoorziene
omstandigheden)

Risicobeheersing/ overname
OG-risico’s

Risicoanalyse,
- inventarisatie/
identificatie (1.1) (3,3%)
- Kans en gevolg bepalen
(1.2) (3,3%)
- Risicobeheersing (1.3) (3,3%)
- Beheersmaatregelen
(1.3.1) (10%)

Tabel 34 EMVI Criteria Ombouw N261 Tilburg - Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij deze belangrijke verkeersader in midden Brabant is het van groot belang dat de gevolgen voor
verkeersafwikkeling en –doorstroming gedurende de werkzaamheden geminimaliseerd worden. Er zal
een ‘Voertuig Verlies Uren’-model aangeboden moeten worden. Hoe kleiner het aangeboden VVU, hoe
hoger de waardering. Ook de gekozen fasering en een overzicht van in de uitvoering te treffen
verkeersmaatregelen die verkeershinder veroorzaken worden beoordeeld.
12. Argos Afmeervoorziening 8, PoR, 2011
Bij dit project van de Port of Rotterdam omvat de realisatie van de Argos Afmeervoorziening 8, in een
Design & Construct contract. Binnen dit contract worden de kademuur (kade 8) inclusief funderingen
(voor laadarmen en hijskranen). Bijkomende werken zijn: De sloop van voormalig koelwater in- en
uitlaten, explosievendetectie, opnemen van de bestaande glooiingsconstructie indien nodig,
Ontwerp/realisatie bijkomende werken, sanering, grond ontgraven en afvoeren.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectmanagement

Projectplan

Projectkwaliteitsplan (2) (8,9%)
Uitvoeringsplan (7.2.1) (8,9%)
Risicoanalyse (1.1) (8,9%)
Projectplanning (3.1) (8,9%)

Tabel 35 EMVI Criteria Argos Afmeervoorziening 8, Port of Rotterdam 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De gunning van dit project vindt tegelijk plaats met het vergunningentraject. Het kan dus voorkomen
dat er vertraging op loopt. Bij dit contract (D&C) moet er rekening gehouden worden met de uitbreiding
van kade 8 naar kade 9. Gezien het interview met Tim Gademan120 handelt PoR altijd vanuit risicooogpunt. De inschrijver dient zich dus te verdiepen in het project, rekening houdend met alle
bijkomende risico’s voor zowel het project áls PoR. Het Projectkwaliteitsplan omvat o.a.: consistentie
tussen de gevraagde onderdelen zijnde de werkzaamheden/ risicoanalyse/projectplanning, Vertrouwen
in de beschreven werkzaamheden rekening houdend met omgevingsfactoren, vertrouwen in keuze met
betrekking tot al dan niet verwijderen oude funderingen, vertrouwen in de planning, vertrouwen in een
juiste en volledige inschatting van de risico’s en vertrouwen in een adequate projectorganisatie en
kwaliteitsborging.

120

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 120) Interview Tim Gademan, Port of Rotterdam
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13. 2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland, 2011
Dit project omvat de aanleg van een tweede sluis met tevens de realisatie van twee beweegbare
bruggen, de aanpassing van de bedienlocatie, aanpassing van de hoogwaterkering en de herinrichting
van het Sluiseiland.
EMVI criteria Risicobeheersing
Risicobeheersing
Planning
algemeen

Kwaliteitsborging gedurende
uitvoering
Uitvoeringsorganisatie,
communicatie en
coördinatie van raakvlakken

Risicobeheersing

- Reële inschatting van doorlooptijden
(3.5) (3,9%)
- Planning documenten ontwerpproces
(7.1.3) (3,9%)
- Duidelijke specificering uitvoeringstraject
en de projectfasering (3.1.1) (3,9%)
- Het kritieke pad (3.2) (3,9%)
- Vergunningen en Kabels & Leidingen
dienen inzichtelijk gemaakt te worden
(4.1 / 8.1.1) (1,85 / 1,85%)
- Kwaliteitsbeoordelingssysteem
optimaliseren. (2.2) (3,9%)
- Beschrijving projectorganisatie tijdens
ontwerpfase en uitvoeringsfase
(6.7) (1,3%)
- Omschrijving taken en
verantwoordelijkheden projectorganisatie
(6.7) (1,3%)
- Communicatieplan (5.5) (2,5%)
- Coördinatie van de raakvlakken tussen
partijen (5.5) (2,5%)
- ‘robuuste’ interne projectorganisatie
(6.7) (1,3%)
- Inventarisatie risico’s(tijd, geld, kwaliteit) +
beheersmaatregelen (top 10 risico’s)
(1.6) (3,9%)

Tabel 36 EMVI Criteria 2e Juliana-sluis te Gouda, Provincie Zuid-Holland, 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland, hecht veel waarde aan zowel veiligheid voor gebruikers en
omwonenden en beschikbaarheid van de sluis voor zowel weg- als scheepsvaartverkeer. Er wordt aan
de rand van het centrum van Gouda gebouwd.
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14. Verbreding Amazonehaven Kademuur A3, PoR, 2012
In dit project van de Port of Rotterdam gaat het om de bouw van een grondkering en kademuur. Tevens
moet de bestaande kadeconstructie gesloopt worden.
EMVI criteria Risicobeheersing
Uitvoeringsmethodiek Verankering kademuur bij
kolen mengsilo’s en
transportbanden
(7.2) (67%)

- Motivering keuze Groutinjectieankersysteem
- Maatregelen plaatsingsnauwkeurigheid
tijdens voorbereiding
- Maatregelen plaatsingsnauwkeurigheid
tijdens uitvoering
- Borging geen ongewenste interactie
tussen kolen-mengsilo’s en verankering
combiwand.
- Risico’s verbonden aan het aanbrengen
verankersysteem
- Beschrijving maatregelen/vervolgstappen
bij het aanraken van de kolen mengsilo’s
- Beschrijving maatregelen/vervolgstappen
wanneer een anker niet aangebracht kan
worden op een bepaalde positie.

Tabel 37 EMVI Criteria Verbreding Amazonehaven Kademuur A3, Port of Rotterdam 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De werkzaamheden vinden plaats in een operationele en dynamische omgeving, waarin naast
bestaande haven-gerelateerde bedrijvigheid nog nieuwe bouwactiviteiten in opdracht van derden
plaatsvinden. Ook bij dit project gaat het over een project van PoR. Alle projecten, in uitvraag van PoR,
zullen voorzien worden vanuit risico gerelateerd oogpunt. Zie voor meer informatie het interview van
dhr. T. Gademan.121

121

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 120) Interview Tim Gademan, Port of Rotterdam
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15. Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen, 2012
Dit betreft een Engineering-, Construct- & Maintenance contract van het project Ruimte voor de Waal.
Het project omvat 3 bruggen en de verbreding van de waal.
EMVI criteria Risicobeheersing
Haalbaarheid & Planning
Risico- en kansenmethodiek

Projectmanagement

Robuustheid van de te behalen mijlpalen
(waterveiligheid en project gereed) (3.4) (17%)
- Top 10 risico’s van ON en OG + bijbehorende
beheersmaatregelen (1.6) (5,5%)
- Risicobeperking door beheersmaatregelen per
risico (1.4) (5,5%)
- realisme planning in relatie tot
risico’s/beheersmaatregelen (3.4) (5,5%)
- De kwaliteit van het uitvoeringsteam
(6.7) (5,5%)
- Omschrijving besturing projectorganisatie
(6.6) (5,5%)
- Beheersing van Raakvlakken,
kwaliteitsmanagement, risicomanagement,
planningsmanagement (6.6) (5,5%)

Tabel 38 EMVI Criteria Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij de inschrijving dient een (toelichtende) presentatie gehouden te worden. Deze telt mee in de
beoordeling. De opdrachtgever hecht veel waarde aan de omgevingshinder, ecologie in de omgeving en
de architectonische inpassing (enkele verschillende architecten ontwerpen los van elkaar delen van het
project).
16. Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat, 2012
In dit project van Rijkswaterstaat dient het ontwerp en oprichting van een radartoren (Neeltje Jans) te
worden gerealiseerd.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectmanagement

- Inventarisatie en omschrijving kritische processen (7.2) (25%)
- Inventarisatie en omschrijving interacties met contractant
radarinstallatie (5.4) (25%)
- Risico-inventarisatie (wijze van omgaan met zaken die het
proces kunnen verstoren) (1.1) (25%)
- Helder escalatiemodel in diverse scenario’s (1.2) (25%)

Tabel 39 EMVI Criteria Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Rijkswaterstaat, de opdrachtgever, verwacht tijdens de bouw van de nieuwe radartoren beperkte hinder
voor weg- en scheepvaartverkeer122. Aangezien de radarinstallatie zelf door derde uitgevoerd zal
worden, is coördinatie tussen beide partijen van groot belang.

122

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/noordzee/
noordzee_bouw_radartoren_neeltje_jans, 13-05-13
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17. Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch, 2012
De realisatie van parkeergarage Vonk en Vlam nabij het Zuiderpark in ’s-Hertogenbosch.
EMVI criteria Risicobeheersing
Risicobeheersing Schade
algemeen

Proceskwaliteit

Vestingmuur - Analyse kans op schade aan vestingmuur
(1.6) (25%)
tijdens uitvoering
- Inventarisatie van relevante risico’s +
bijbehorende beheersmaatregelen
Lekkage
- Analyse kans op lekkages van de bouwput
(1.6) (25%)
en de garage
- Inventarisatie van relevante risico’s +
bijbehorende beheersmaatregelen
Algemeen
- Omschrijving van de kwaliteitsborging van
het werk en de werkzaamheden (2.2) (1,8%)
- Beschrijving van de organisatie van de
kwaliteitsborging (6.6) (1,8%)
- Implementatie in de organisatie (6.6) (1,8%)

Tabel 40 EMVI Criteria Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Deze aanbesteder, gemeente Den Bosch, hecht veel waarde aan een geringe (bouw)hinder voor de
omgeving tijdens de uitvoering. Tevens een zo gering mogelijke (kans op) schade tijdens uitvoering en
gebruik en een goede beheersing van ontwerp- en uitvoeringsproces waarbij preventief met risico’s
wordt omgegaan en een juiste wijze van signaleren en omgaan met afwijkingen zijn van belang voor de
opdrachtgever. Tot slot wordt er waarde gehecht aan de mate van ontzorgen van de opdrachtgever.
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18. Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Binnen dit project valt het ontwerp, de realisatie, het onderhoud, het beheer en de dienstverlening
t.b.v. de op grond van de te realiseren werken aan de Moordrechtboog(2x2 rijstroken, een viaduct,
onderdoorgang en een halve aansluiting) en de Extra Gouwekruising(2x2 rijstroken, een nieuwe
aansluiting, een beweegbare brug en een viaduct) wat afgesloten wordt in een DC&M-overeenkomst.
EMVI criteria Risicobeheersing
Projectbeheersing Risicobeheersing

- Risicoanalyse (1.1) (8,3%)
- Voorkoming van onvolkomenheden en
tegenstrijdigheden (2.2) (8,3%)
- Percentages AKWR voor meer- & minderwerken
(6.3) (8,3%)
Risicobeheersing
Aanbiedingsplanning - Inzichtelijkheid
algemeen
(3.1) (9,92%)
- Flexibiliteit
- Betaalbaarheid
- Kritieke Pad
Projectorganisatie Projectteam
Projectteam
(projectorganigram, sleutelfunctionarissen)
(6.5 / 6.6 / 6.6.1) (2,48 / 2,48 / 2,48%)
Projectbeheersing P.v.A. Meerjarig
Plan van Aanpak Meerjarig Onderhoud
Onderhoud
- Onderhoudsintervallen
(7.3) (14,88)
- Onderhoudswerkzaamheden
- tijdsplanning
- eventuele verkeersmaatregelen
- de afstemming met (vaar)wegbeheerders

Tabel 41EMVI Criteria Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Er moet rekening gehouden worden met diverse conditionerende voorwaarden en de daarop
betreffende eisen van de verschillende partijen zoals Prorail, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven, gemeenten
en het Hoogheemraadschap. In de directe omgeving is er extra aandacht vereist aan de spoorlijnen, een
DPO-leiding(een brandstoffenleiding), een BAL-leiding(een hoofdtransportleiding) en diverse gas- en
waterleidingen. De doelstelling van de aanbesteding is het binden met één Opdrachtnemer die en
proactieve samenwerking tussen Opdrachtgever – Opdrachtnemer zal realiseren en die zich uitgedaagd
ziet om een passend en duurzaam ontwerp te maken voor het te realiseren project. Hiernaast is het
project voor de provincie een succes wanneer: de opdrachtnemer minimaal de kwaliteit realiseert als
dat hij heeft aangeboden, het project wordt uitgevoerd met een minimaal aantal afwijkingen en
wijzingen in VTW’s (Verzoek tot wijziging), wanneer het project binnen de overeengekomen prijs
gerealiseerd wordt, er wederzijds geen claims worden ingediend, geen of minimale vertraging tijdens
realisatie (planning), minimale omgevingshinder, opleverfase die vlekkeloos verloopt, de opzet en
uitvoering van het meerjaren-onderhoud dat aansluit op de visie van de (vaar)wegbeheerder, de Dienst
Beheer Infra (DBI) van de Opdrachtgever, de beweegbare brug die voldoet aan de gestelde eisen en de
mate van draagvlak bij de omgeving omtrent het ontwerp, de realisatie en het onderhoud.

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 144

Bijlage 5 Omschrijving van de projecten
20. Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant, 2012
In dit project werden ecoducten (4 stuks) over rijks- en provinciale wegen (Noord-Brabant) aanbesteedt.
EMVI criteria Risicobeheersing
Haalbaarheid & Planning

- Inventarisatie van de belangrijkste
planningsrisico’s (zowel OG als ON, top 20)
(3.3) (15,6%)
- Priotering van de planningsrisico’s door
inschatting kans en gevolg (3.3) (15,6%)
- Beheersmaatregelen (3.4) (15,6%)

Tabel 42 EMVI Criteria Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Deze 4 ecoducten liggen separaat van elkaar. Twee stuks (Herperduin en Maashorst) liggen rondom
Schaijk/Oss terwijl de andere twee (Groote Heide en Leenderbos) ten zuiden van Eindhoven liggen. Elke
ecoduct heeft een eigen context met stakeholders die verschillende belangen hebben in de directe
omgeving. Enkele belanghebbende partijen zijn Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, de Stuurgroep
Maashorst, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord Brabant. Conflicten hiertussen moeten zoveel
mogelijk beperkt worden. Bij elke ecoduct moet ook omgevingshinder (weggebruikers en natuurhinder)
beperkt worden.
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5.3.2 Omgevingsvriendelijkheid
5. SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat, 2010
De SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere) projecten zijn opgedeeld in enkele kleinere projecten.
De A1/A10-oost omvat het ontwerpen en uitvoeren van capaciteitsuitbreiding van de rijkswegen A1 en
A10-oost tussen de knooppunten Amstel, Watergrafsmeer en Diemen en bijkomende werken in de
gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen, inclusief het onderhoud tijdens de uitvoering.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Verkeershinder
Minimaliseren VVU

Overlast Omgeving

Maatregelen ter beperking
van de beleving van
verkeershinder

Het minimaliseren van verkeershinder door
Afzettingen op de weg
(8.2.1 / 8.2.3) (35 / 35%)
Het minimaliseren van de verkeershinder
onder de verkeersdeelnemers
(8.2.2 / 8.2.3) (5 / 5%)

Tabel 43 EMVI Criteria SAA Project A1-A10, Rijkswaterstaat 2010

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, is het van groot belang, aangezien de locatie en betrokken van
het project, dat verkeershinder geminimaliseerd moet worden. De locatie van het project bevindt zich
op terrein van een complex verkeerskundig netwerk waar een hoge verkeersdruk bestaat. Doordat het
ook gaat om een groot project, loopt dit project door verschillende omgevingen. Voornamelijk in
stedelijk gebied waarbij er ook spraken is van een actieve en complexe (bestuurlijke) omgeving. De
werkruimte op het project is beperkt en er is tevens sprake van een complexe grond mechanische
situatie.
6. Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010
Binnen deze aanbestedingen werd een contract voor het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie
A20 –N456 aansluiting Moordrecht aanbesteedt.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Omgevingsaspecten Handhaven
omgevingsobjecten

Communicatie
omwonenden

Interactie met de
omgeving

Verkeershinder

Verkeersmanagement
(8.2) (21,43%)

Het voorkomen van fysieke verplaatsingen van:
- A20 (8.2.4) (5,25%)
- Spoor (8.2.4) (5,25%)
- Woningen (8.1.2) (5,25%)
- Kabels & Leidingen (8.1.1) (5,25%)
Het optimaal inspelen op en rekening houdend met
de belangen van OG en andere belanghebbende:
- Vergunningen verkrijgen (4.4) (7,14%)
- Verlegging Kabels & Leidingen (8.1.1) (7,14%)
- Bouwcommunicatie naar omgeving (5.3) (7,14%)
- Hoofdwegennet
- Onderliggend wegennet
- Spoorweg

Tabel 44 EMVI Criteria Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De opdrachtnemer dient zich te realiseren in welke positie Rijkswaterstaat staat. Vele stakeholders,
belanghebbende en omwonende hebben direct, dan wel niet indirect, invloed op het project. Het
minimaliseren van verkeers- en omgevingshinder staat dus erg hoog op de lijst.
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7. Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Dit project omvat het ontwerpen en uitvoeren van de Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast omgeving Beperken van hinder tijdens
de bouw

Omgaan met hinder

- Beperken geluidshinder (8.4) (3,13%)
- Beperken schade en hinder door
trillingen(8.6) (3,13%)
- Beperken vaarweg-hinder(8.2.2) (3,13%)
- Beperken van stofhinder(8.5) (3,13%)
- Omgang met klachten (5.3) (6,25%)
- Informatieverstrekking m.b.t. niet
te vermijden hinder (5.3) (6,25%)

Tabel 45 EMVI Criteria Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Succescriteria binnen dit project zijn o.a.: het werk wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget,
er is geen hinder/weerstand vanuit de omgeving en er wordt een betrouwbaar werk gerealiseerd.
10. SAA project A1/A6, Rijkswaterstaat, 2011
Dit is het tweede deelproject van de SAA Projecten. Het project A1/A6 knooppunt Diemen – Almere
Havendreef. Het project omvat alle werken, leveringen en diensten die voortvloeien uit het DBFMovereenkomst met een onderhoudstermijn van 25 jaar. De capaciteitsuitbreiding omvat tenminste: het
traject A1 Diemen – Muiderberg van 2 x 3 en 2 wisselstrokenstroken naar 2 x 5 en 2 wisselstroken,
Traject A6 Muiderberg – Almere – Havendreef richting Almere van 2 x 3 en een spitsstrook rijstroken
naar 4 x 2 en 2 wisselstroken en het traject A6 Muideberg – Almere Havendreef richting Muiderberg van
2 x 3 rijstroken naar 4 x 2 en 2 wisselstroken.
EMVI Criteria Verkeershinder, Gebruikersvriendelijkheid
Verkeershinder
Voertuig Verlies Uren
Minimaliseren VVU per kwartaal voor de
gehele Realisatiefase (Maatregelen)
(8.2.1 / 8.2.3) (11,11 / 11,11%)
Minimaliseren VVU per kwartaal voor de
gehele Exploitatiefase (maatregelen)
(8.2.1 / 8.2.3) (11,11 / 11,11%)
Tabel 46 EMVI Criteria SAA Project A1-A6, Rijkswaterstaat 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Dit grootste wegenproject in Nederland kent in elk van zijn deelproject enkele uitdagingen. Zo moet er
rekening gehouden worden met het feit dat er in een bestuurlijk gevoelige omgeving gebouwd wordt op
en rond een intensief gebruikte infrastructuur, de doorstroming over de gehele corridor moet
gewaarborgd blijven, verkeershinder moet vooral tijdens de Realisatiefase beperkt worden, raakvlakken
tussen de verschillende deelprojecten als ook de raakvlakken met het aangrenzende hoofdwegenet en
de omgeving moet beheerst worden, de logistiek van de transitie van de bestaande naar de nieuwe
infrastructuur moet beheerst worden en er zouden technische oplossingen ontworpen en gerealiseerd
moeten worden. Ook dient de inschrijver zich bewust te zijn van de belangen van Rijkswaterstaat en de
omgevingspartijen. Ook moet de opdrachtnemer moet zorgdragen voor financiering van het project. Dit
project wordt uitgevoerd door middel van een DBFM-overeenkomst.
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11. Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant, 2011
Dit project, de Design, Build & maintain Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, omvat het om te bouwen tot
een regionale stroomweg met 2x2 rijstroken, met ongelijkvloerse aansluitingen en aanliggende bus
stroken ten zuiden van de PKO-weg.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast Omgeving
Minimaliseren verkeerhinder
beleving
Minimaliseren uitvoeringshinder
Verkeershinder

Minimaliseren Voertuig Verlies Uren

- Vertragingstijden (8.2.2) (5%)
- Communicatie (8.2.3) (5%)
- Minimaliseren
uitvoeringshinder (8.7) (5%)
- Overzicht VVU per kwartaal
door fasering en verkeersmaatregelen
(8.2.1 / 8.2.3) (20 / 20%)

Tabel 47 EMVI Criteria Ombouw N261 Tilburg - Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij deze belangrijke verkeersader in midden Brabant is het van groot belang dat de gevolgen voor
verkeersafwikkeling en –doorstroming gedurende de werkzaamheden geminimaliseerd worden. Er zal
een ‘Voertuig Verlies Uren’-model aangeboden moeten worden. Hoe kleiner het aangeboden VVU, hoe
hoger de waardering. Ook de gekozen fasering en een overzicht van in de uitvoering te treffen
verkeersmaatregelen die verkeershinder veroorzaken worden beoordeeld.
13. 2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland, 2011
Dit project omvat de aanleg van een tweede sluis met tevens de realisatie van twee beweegbare
bruggen, de aanpassing van de bedienlocatie, aanpassing van de hoogwaterkering en de herinrichting
van het Sluiseiland.
EMVI criteria Verkeershinder (Gebruikersvriendelijkheid)
Verkeershinder
Wegstremmingen van
Minimaliseren van het aantal
Landverkeer
Wegstremmingen met betrekking tot het
landverkeer (8.2.2) (36,23)
Tabel 48 EMVI Criteria 2e Juliana-sluis te Gouda, Provincie Zuid-Holland, 2011

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland, hecht veel waarde aan zowel veiligheid voor gebruikers en
omwonenden en beschikbaarheid van de sluis voor zowel weg- als scheepsvaartverkeer. Er wordt aan
de rand van het centrum van Gouda gebouwd.
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14. Verbreding Amazonehaven kademuur A3, PoR, 2012
In dit project van de Port of Rotterdam gaat het om de bouw van een grondkering en kademuur. Tevens
moet de bestaande kadeconstructie gesloopt worden.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Omgevingsaspecten Reduceren risico’s op
broedende vogels op
projectlocatie
(8.3.2) (33,33%)

- Tekening (inrichting werkterrein)
- Toelichting werkmethodiek
- Onderbouwing mogelijke fysieke afbakening
- de aard van de verstoring aangrenzend perceel
(is broedgebied)
- Locatie en exacte afmetingen ruimtereservering
- Wijze waarop vogels ongestoord kunnen
verblijven op de ruimtereservering

Tabel 49 EMVI Criteria Verbreding Amazonehaven Kademuur A3, Port of Rotterdam 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
De werkzaamheden vinden plaats in een operationele en dynamische omgeving, waarin naast
bestaande haven-gerelateerde bedrijvigheid nog nieuwe bouwactiviteiten in opdracht van derden
plaatsvinden. Ook bij dit project gaat het over een project van PoR. Alle projecten, in uitvraag van PoR,
zullen voorzien worden vanuit risico gerelateerd oogpunt. Zie voor meer informatie het interview van
dhr. T. Gademan.123
15. Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen, 2012
Dit betreft een Engineering-, Construct- & Maintenance contract van het project Ruimte voor de Waal.
Het project omvat 3 bruggen en de verbreding van de waal.
EMVI criteria Verkeershinder, Gebruikersvriendelijkheid
Verkeershinder
- minimaliseren verstoring verkeerscapaciteit als gevolg van afsluitingen
(8.2) (25%)
enkele belangrijke wegen
- Een overzicht van de beheersbare en voorspelbare effecten op de
verkeerssituatie als gevolg van de uitvoering
- Minimaliseren hinder als gevolg van sluipverkeer en verminderde
bereikbaarheid
Tabel 50 EMVI Criteria Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Bij de inschrijving dient een (toelichtende) presentatie gehouden te worden. Deze telt mee in de
beoordeling. De opdrachtgever hecht veel waarde aan de omgevingshinder, ecologie in de omgeving en
de architectonische inpassing (enkele verschillende architecten ontwerpen los van elkaar delen van het
project).

123

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 120) Interview Tim Gademan, Port of Rotterdam
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17. Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
De realisatie van parkeergarage Vonk en Vlam nabij het Zuiderpark in ’s-Hertogenbosch.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast Omgeving
Beperking van hinder
voor de omgeving
(8.4 / 8.5 / 8.6)
(3,67 / 3,67 / 3,67%)
Communicatie
Communicatie met de
omwonende
omgeving
(5.3) (11,11%)

Omgevingsaspecten

Verkeershinder

Verkleinen van de kans
op schade aan
omliggende bebouwing
(8.1.2) (11,11%)
Minimaliseren
Verkeershinder
(5.3 / 8.2.2)
(5,55 / 5,55%)

- Analyse van de impact van de
uitvoeringswijze (geluid, trilling, stof)
- Beheersmaatregelen
- Effectiviteit, relevante maatregelen
- Analyse van belangrijkste
omgevingspartijen
- Manier van communiceren met
omgeving(spartijen)
- Inspelen op hinderbeleving
- Inzet van deskundige
- Interactie met omgeving
- Analyse kans op schade aan de
vestingmuur
- Inventarisatie relevante risico’s met
bijbehorende beheersmaatregelen
- Analyse van de impact van de specifieke
uitvoeringswijze op verkeershinder
- Maatregelen om hinder te beperken
- Effectiviteit, relevantie van maatregelen
- Invulling van de coördinatie en wijze van
afstemming met hulpdiensten,
wegbeheerder, aanpalende
(bouw)projecten, evenementen etc.

Tabel 51 EMVI Criteria Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Deze aanbesteder, gemeente Den Bosch, hecht veel waarde aan een geringe (bouw)hinder voor de
omgeving tijdens de uitvoering. Tevens een zo gering mogelijke (kans op) schade tijdens uitvoering en
gebruik en een goede beheersing van ontwerp- en uitvoeringsproces waarbij preventief met risico’s
wordt omgegaan en een juiste wijze van signaleren en omgaan met afwijkingen zijn van belang voor de
opdrachtgever. Tot slot wordt er waarde gehecht aan de mate van ontzorgen van de opdrachtgever.
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18. Paralellelstructuur A12, Rijkswaterstaat, 2012
Binnen dit project valt de financiering, het ontwerp, de realisatie, het onderhoud, het beheer en de
dienstverlening t.b.v. de op grond van de te realiseren werken aan de Moordrechtboog(2x2 rijstroken,
een viaduct, onderdoorgang en een halve aansluiting) en de Extra Gouwekruising(2x2 rijstroken, een
nieuwe aansluiting, een beweegbare brug en een viaduct) wat afgesloten wordt in een DM&Movereenkomst.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast omgeving De mate van de hoeveelheid verkeershinder in uren op het Hoofdwegennet
of het Overige wegennet (8.2.2) (16,12%)
Tabel 52 EMVI Criteria Parallelstructuur A12, Rijkswaterstaat 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Er moet rekening gehouden worden met diverse conditionerende voorwaarden en de daarop
betreffende eisen van de verschillende partijen zoals Prorail, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven, gemeenten
en het Hoogheemraadschap. In de directe omgeving is er extra aandacht vereist aan de spoorlijnen, een
DPO-leiding(een brandstoffenleiding), een BAL-leiding(een hoofdtransportleiding) en diverse gas- en
waterleidingen. De doelstelling van de aanbesteding is het binden met één Opdrachtnemer die en
proactieve samenwerking tussen Opdrachtgever – Opdrachtnemer zal realiseren en die zich uitgedaagd
ziet om een passend en duurzaam ontwerp te maken voor het te realiseren project. Hiernaast is het
project voor de provincie een succes wanneer: de opdrachtnemer minimaal de kwaliteit realiseert als
dat hij heeft aangeboden, het project wordt uitgevoerd met een minimaal aantal afwijkingen en
wijzingen in VTW’s (Verzoek tot wijziging), wanneer het project binnen de overeengekomen prijs
gerealiseerd wordt, er wederzijds geen claims worden ingediend, geen of minimale vertraging tijdens
realisatie (planning), minimale omgevingshinder, opleverfase die vlekkeloos verloopt, de opzet en
uitvoering van het meerjarenonderhoud dat aansluit op de visie van de (vaar)wegbeheerder, de Dienst
Beheer Infra (DBI) van de Opdrachtgever, de beweegbare brug die voldoet aan de gestelde eisen en de
mate van draagvlak bij de omgeving omtrent het ontwerp, de realisatie en het onderhoud.
19. Natuurbrug Laarderhoogt, Rijkswaterstaat, 2012
Dit project omvat het ontwerpen en realiseren van de natuurbrug in Laarderhoogt (Laren).
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast omgeving Beperken overlast voor omgeving
(7.2.1 / 8.7) (8,67 / 8,67%)

- Kritieke aspecten van de
uitvoeringsmethode voor hinder aan
de omgeving
- Beheersmaatregelen

Tabel 53 EMVI Criteria Natuurbrug Laarderhoogt, Rijkswaterstaat 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Ook bij dit project betreft het een project (een ecoduct) waarbij verschillende partijen, verschillende
belangen hebben. De inpassing, de ecologische functie en de helderheid in de werkwijze van de
kwaliteitsborging van de vormgeving staan hoog op de lijst van waardering. Daarnaast moet de hinder
richting de omgeving (zowel weg/verkeershinder als ecologische hinder) geminimaliseerd worden. Ook
moet de omgeving direct betrokken zijn bij de invulling voor het realiseren van een recreatieve
fietsverbinding als integraal onderdeel van deze natuurbrug.
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20. Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant, 2012
In dit project werden ecoducten (4 stuks) over rijks- en provinciale wegen (Noord-Brabant) aanbesteedt.
EMVI criteria omgevingsvriendelijkheid
Overlast omgeving
Omgevingsmanagement
(8.2.2 / 8.2.3 / 8.3)
(12,3 / 12,3 / 12,3%)

Minimaliseren hinder voor
weggebruikers en natuur
- Een analyse
- Beheersmaatregelen

Tabel 54 EMVI Criteria Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012

Waar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden tijdens de aanbesteding?
Deze 4 ecoducten liggen separaat van elkaar. Twee stuks (Herperduin en Maashorst) liggen rondom
Schaijk/Oss terwijl de andere twee (Groote Heide en Leenderbos) ten zuiden van Eindhoven liggen. Elke
ecoduct heeft een eigen context met stakeholders die verschillende belangen hebben in de directe
omgeving. Enkele belanghebbende partijen zijn Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, de Stuurgroep
Maashorst, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord Brabant. Conflicten hiertussen moeten zoveel
mogelijk beperkt worden. Bij elke ecoduct moet ook omgevingshinder (weggebruikers en natuurhinder)
beperkt worden.
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5.4 Waardering van de documenten t.b.v. de EMVI-criteria
De weging van de EMVI-criteria zijn projectafhankelijk. Niet elk criterium weegt immers even zwaar mee
bij de beoordeling. Zo kan het voorkomen dat EMVI, de criteria, 50% deel uitmaakt van de prijs bepaling.
In deze 50% telt misschien 10% mee voor een EMVI-criterium over verkeersmanagement terwijl 90%
deel uit maakt van de risicobeheersing. Op het gehele project telt dus verkeersmanagement voor 5%
mee in de prijs en risicobeheersing 45%. De overige 50% wordt dan bepaald door de prijs.
Om dit duidelijk in beeld te krijgen, is bij ieder project de percentages bepaald dat het EMVI-criterium
mee telt onder het EMVI-gedeelte. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het percentage wat de prijs
vertegenwoordigd. Er wordt enkel gebruik gemaakt van percentages(later worden dit punten genoemd),
niet van prijzen. Het ene project heeft een grotere inschrijvingsprijs dan het andere. Dit onderzoek is
gericht om de EMVI-criteria en niet op de prijs/kwaliteit verhouding ervan.
Voor het verdere verloop van het onderzoek worden de totale percentages vernoemd als punten die te
behalen zijn.
De EMVI-criteria kunnen betrekking hebben op een achttal verschillende type documenten. Deze acht
documenten zijn: Risicomanagement, Kwaliteit, Planning, Vergunningen, Communicatie, Organisatie,
Projectfases en Omgevingsaspecten. Een overzicht van de aantallen treft u in tabel 55 Overzicht
(sub)Documenten t.b.v. EMVI-criteria, pagina 180.
Wanneer er aan een EMVI-criterium 1 wegingsfactor, percentage, gehangen werd en deze bestaat uit
meerdere documenten, dan is dit percentage evenredig verdeeld over de verschillende documenten.
Voorbeeld:
Een EMVI-criterium Verkeersmanagement heeft een waarde van 50%. Dit criterium bestaat echter uit
een onderdeel Voertuig Verlies Uren en een onderdeel Middelen/Maatregelen. De 50% van
verkeermanagement wordt hierbij evenredig verdeeld. Voertuig Verlies Uren 25% en
Middelen/Maatregelen 25%.
Wanneer er geen percentages bekend zijn van de verdeling tussen de EMVI-criteria, dan is elk
EMVI-criterium in gelijke gewaardeerd.
Voorbeeld:
er zijn 2 EMVI criteria (Risicobeperking en Omgevingsvriendelijkheid) gesteld bij een project. Er is geen
wegingsfactor bekend. Zowel het EMVI-criterium Risicobeperking als Omgevingsvriendelijkheid tellen
ieder voor 50% mee aan het geheel, 100⁄2 = 50.
Hiernaast zijn de weging van de EMVI-criteria, die ondergebracht zijn onder een document,
meegenomen in de ranking van de document. Dit schept een duidelijk beeld. Door middel van een
vermenigvuldigingsom zijn er punten aan (sub)document toegekend. Hierna volgt een voorbeeld:
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Voorbeeld:
In totaal is er 100 keer een EMVI-criterium gevraagd.
De totale puntenaantal die men met deze 100 keer gestelde criteria kon verdienen is 500 punten.
Document X wordt 10 keer gevraagd met een totale (te behalen)puntenaantal van 20.
Document Y wordt 3 keer gevraagd met een totale (te behalen) puntenaantal van 80.
Document X werd bij (10⁄100 𝑥 100) = 10% van de uitvraag gevraagd.
Document Y werd bij ((3⁄100 𝑥 100) = 3% van de uitvraag gevraagd.
Document X kon maximaal (20⁄500 𝑥 100) = 4% van alle punten behalen.
Document Y kon maximaal (80⁄500 𝑥 100) = 16% van alle punten behalen.
De document die de meeste (waarderings-)punten toegekend krijgt is:
Document X: 10 * 4 = 40 Punten.
Document Y: 3 * 16 = 48 Punten.
Volgens deze berekening is Document Y belangrijker voor BESIX Nederland dan document X.
In tabel 57, Puntenwaardering per (sub)document, pagina 184, treft u een overzicht van alle punten die
behaald konden worden (per document ) maar ook een overzicht van hoog naar laag in de
waarderingspunten (tabel 58, Prioritering van de (sub)documenten, pagina 186).
De gegevens uit tabel 57 hebben betrekking op aanbestedingsleidraden van de afgelopen jaren. Het
gaat hier om de projecten van 2009 tot en met 2012. Ook zijn dit enkel de gestelde EMVI-criteria die
betrekking hebben op Risicobeheersing, Omgevingsvriendelijkheid en Verkeershinder van de EMVIcriteria bibliotheek (CROW). Hiernaast zijn alleen met de projecten gewerkt die betrekking hebben op
de droge (stations, wegen, viaducten e.d.) en natte (sluizen, kademuren, kanalen e.d.) infra. Resultaten
uit dit verleden bieden geen zekerheid voor de toekomst.
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5.5 Welke EMVI-criterium wordt beantwoord met welk type document?
De EMVI-criteria die zijn behandeld in bijlage 5.3, De 20 geselecteerde projecten, pagina 132, hebben
betrekking op een bepaalde document van bijlage 5.7 (sub)documenten t.b.v. EMVI-criteria, pagina 180.
Hieronder volgt de uitleg waarom een bepaald gevraagde EMVI-criteria op een bepaalde document
betrekking heeft.
1.1 Risicoanalyse (4x)
Onder dit document vallen de EMVI-criteria die enkel en alleen vragen om een risicoanalyse. Binnen
deze criteria is nog niet specifiek bijbehorende beheersmaatregelen gevraagd maar enkel en alleen een
risicoanalyse.
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Voor het minimaliseren van Onvoorziene Omstandigheden is gevraagd om een
inventarisatie/identificatie van Onvoorziene Omstandigheden (risico’s) gevraagd.
(zie tabel 34, pagina 139 )
Argos Afmeervoorziening 8, PoR 2011
Het projectplan zoals gevraagd is in de EMVI-criteria omvat een Risicoanalyse over het project.
(zie tabel 35, pagina 139)
Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat 2012
Bij dit project werd door middel van de EMVI-criteria gevraagd om een risico-inventarisatie van
risico’s die het proces kunnen verstoren. (zie tabel 39, pagina 142)
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Onder het EMVI document Risicobeheersing werd de inschrijver, de aannemer, gevraagd om
een risicoanalyse. (zie tabel 41, pagina 144)
1.2 Kans x Gevolg (2x)
De mate van impact op een project van een risico werd gevraagd onder deze documenten. Dit is een
vermenigvuldiging van de kans op een risico maal het gevolg, de impact op het project, hiervan.
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Voor het minimaliseren van onvoorziene Omstandigheden is gevraagd, naast de
inventarisatie/identificatie van risico’s, de impact (kans x gevolg) op het project hiervan.
(zie tabel 34, pagina 139)
Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat 2012
Bij de EMVI-criteria werd gevraagd om een helder escalatiemodel in diverse scenario’s. Hiermee
werd de impact van een bepaald risico in kaart gebracht. (zie tabel 39, pagina 142)
Beheersmaatregelen (2x)
Er zijn EMVI-criteria gevraagd die specifiek betrekking hebben op een risico die al in kaart gebracht is.
Dit is meestal door de opdrachtgever al in kaart gebracht, óf het betreft een risico over een bepaald
kritische stap in het project.
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
Er zijn een aantal risico’s opgesomd door de opdrachtgever. Dit waren risico’s als: afwijking
toestand infrastructuur Rijkswaterstaat, Wijziging Verkeersaanbod, Kabels & Leidingen en
Bezwaar/beroep vergunningen. Aan de inschrijver de opdracht om deze risico’s zo goed mogelijk
te beheersen. (zie tabel 33, pagina 138)
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Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Voor het minimaliseren van Onvoorziene Omstandigheden is er naast de
inventarisatie/identificatie en kans x gevolg bepalen om risicobeheersing van deze risico’s
gevraagd. (zie tabel 34, pagina 139)
1.3.1 Ontzorgen Opdrachtgever (4x)
Er kunnen door de opdrachtgever EMVI-criteria gesteld worden omtrent het overdragen van risico’s van
de Opdrachtgever naar de opdrachtnemer. De criteria die hier betrekking op hebben zijn de volgende
EMVI-criteria:
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009 (2x)
Onder het succescriteria ‘Visie op samenwerking OG-ON’ werd gevraagd om een visie op het
ontzorgen van de Opdrachtgever. Hiernaast werd een document gevraagd voor het genereren
van oplossingen, specifiek betrekking hebbend op het integraal ontwerp en realisatie.
(zie tabel 25, pagina 132)
Verbreding Monding Amazonehaven, PoR 2011
Door de opdrachtgever is een risicodossier gevraagd wat uit een aantal aspecten bestond. Doel
van de opdrachtgever, het algemeen doel van de PoR, is de bewustwording van het project door
de opdrachtnemer. 124 (zie tabel 31, pagina 136)
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Er werd door de opdrachtgever gevraagd om een risicobeheersing/overname van OG-risico’s.
Hoe meer en beter risico’s over genomen werden, hoe hoger de score.
(zie tabel 34, pagina 139)
1.3 Risico beperking (1x)
De opdrachtgever stelt een EMVI-criteria op rondom het beperken van bepaalde risico’s. Hoe meer het
risico beperkt wordt, hoe hoger de score ervan. Dit was te zien bij het project:
Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012
Nadat er risico’s in kaart gebracht zijn, werd er door de opdrachtgever gevraagd voor de
beperking hiervan. Dit moest opgesteld worden aan de hand van beheersmaatregelen per risico.
(zie tabel 38, pagina 142)
Kansen (1x)
Kansen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer binnen het project dragen bij aan aspecten als
Tijd, Geld of Kwaliteit. Er werd specifiek om kansen gevraagd in het volgende project:
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Bij dit project werd er expliciet gevraagd om een document betreffende Kansenmanagement
van het project. (zie tabel 30, pagina 136)
1.6 Overig Risicomanagement (11x)
Dit document omvat EMVI-criteria die algemeen van aard zijn voor een bepaald project. De
EMVI-criteria die hieronder gevraagd zijn, zijn de volgende:

124

Zie bijlage 4 ‘Achtergrond informatie EMVI’ (pagina 120) Interview Tim Gademan, Port of Rotterdam
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NSP Arnhem OV-terminal Fase 1, Prorail 2009
Hier werden Risico’s en kansen op basis van kans-maal-gevolg meegenomen in de evaluatieprijs.
Er werd een top 10 van risico’s gevraagd met bijbehorende beheersing hiervan. Ook werden er
punten toegekend aan mogelijke optimalisaties van het ontwerp.
(zie tabel 26, pagina 133)
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Hier werd een integraal risico-dossier gevraagd dat minimaal bestond uit een overall risicodossier en een algemeen risicomanagement. Getoetst werd er op de kwaliteit en diepgang van
deze documenten. (zie tabel 27, pagina 134)
Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010
Onder het onderdeel Risicomanagement werden de volgende twee documenten gevraagd: een
risicomanagement-proces en een integraal Risicodossier. Punten werden toegekend voor de
kwaliteit en diepgang van deze documenten. (zie tabel28, pagina 135)
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
Bij dit project werd een Beschrijvend document en risicodossier gevraagd rondom
Risicomanagement van het project. (zie tabel 29, pagina 135)
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Het risicomanagement van dit project was onderverdeeld in de documenten
Kansenmanagement en Risicomanagement. (zie tabel 30, pagina 136)
Terreinuitbreiding Botlek Tank, PoR 2011
Risico’s dienen inzichtelijk gemaakt te worden met bijbehorende beheersmaatregelen, daarmee
gepaard gaande kosten en restrisico’s. (zie tabel 32, pagina 137)
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
Onder de beheersmaatregelen van risicobeheersing van dit project werd gevraagd om een
risicobeheersing op te nemen voor het geval dat bijvoorbeeld de Verkeersintensiteit tijdens
uitvoering veranderd. (zie tabel 33, pagina 138)
2e Julianasluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Er werd om een risicobeheersing gevraagd wat moest bestaan uit de inventarisatie van risico’s
(op tijd- geld- en kwaliteitsgebied) met bijbehorende beheersmaatregelen.
(zie tabel 36, pagina 140)
Ruimte voor de waal, Gemeente Nijmegen 2012
Een top 10 van de risico’s van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever met bijbehorende
beheersmaatregelen werd er binnen dit project gevraagd. (zie tabel 38, pagina 142)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012 (2x)
Op het gebied van een vestingmuur en kans op lekkage werd de inschrijver gevraagd voor een
analyse met kans op schade/kans op lekkage tijdens uitvoering. De risico’s moesten hierbij
opgesomd worden en er moesten bijbehorende beheersmaatregelen gegeven worden.
(zie tabel 40, pagina 143)
2.1 Kwaliteitsbeoordeling (1)
EMVI-criteria die betrekking hebben op de beoordeling van de kwaliteit, meetbaarheid, zijn
ondergebracht onder dit document. Dit was het volgende project:
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Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Binnen dit project werd onder het succescriterium ‘Wijze van toepassen System Engineering’
gevraagd om een visie op verifiëren. (zie tabel 25, pagina 132)
2.2 Kwaliteitsborging (7x)
Naast de beoordeling kunnen zijn er ook EMVI-criteria gevraagd om de borging, het in stand houden
van, de kwaliteit van een project. Dit kan project breed zijn alsook betrekking hebben op een specifiek
onderdeel van het project.
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009 (2x)
Onder het succescriterium ‘Wijze van toepassen System Engineering’ is er door de
opdrachtgever een visie gevraagd betrekking op het keuren en testen van het eigen werk, het
werk van de Opdrachtnemer. Binnen dit project werd ook gevraagd om een document over hoe
de traceerbaarheid, betrekking hebben op de System Engineering, gewaarborgd werd.
(zie tabel 25, pagina 132)
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het EMVI-criterium Techniek is een document gevraagd dat gaat over de
kwaliteitsborging. Hierin werd het verificatieplan, rapporten en de omschrijving van het
verificatieproces beoordeeld op de kwaliteit en diepgang van het document.
(zie tabel 27, pagina 134)
Terreinuitbreiding Botlek Tank, PoR 2011
Binnen het EMVI-criterium projectplan werd er beoordeeld op (o.a.) de consistentie in en tussen
de gevraagde onderdelen zoals planning, werkzaamheden en risicoanalyse. Hiermee wordt de
kwaliteit van het projectplan gewaarborgd. (zie tabel32, pagina 137)
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Er werd bij dit project een EMVI-criteria gevraagd over de kwaliteitsborging gedurende
uitvoering. De opdrachtnemer moest het kwaliteitsbeoordelingssysteem optimaliseren.
(zie tabel 36, pagina 140)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Door de opdrachtgever (gemeente Den Bosch) werd onder het deelcriterium Proceskwaliteit
een omschrijving van de kwaliteitsborging van het werk en de werkzaamheden gevraagd.
(zie tabel 40, pagina 143)
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Onder het EMVI-criterium ‘Risicobeheersing’ werd er gevraagd om de voorkoming van
onvolkomenheden en tegenstrijdigheden. Met dit document werd de volledigheid van het
project gewaarborgd waardoor de totale kwaliteit van dit project voldeed aan de uitvraag van
de opdrachtgever. (zie tabel 41, pagina 144)
2.3 Overig Kwaliteit (2x)
EMVI-Criteria met betrekking op de kwaliteit van het product (het project) of het proces kunnen binnen
deze documenten gevraagd worden. Dit was terug te zien in de volgende twee projecten:
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het succescriterium ‘wijze van toepassen System Engineering’ is er bij het deelaspect
‘integraal ontwerp en realisatie’ gevraagd om een document waarin het genereren van
oplossingen uitgelegd werd. (zie tabel 25, pagina 132)
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Argos Afmeervoorziening 8, PoR 2011
Onder het EMVI-criteria Projectplan is gevraagd om een Projectkwaliteitsplan. Hoe zorgt de
opdrachtnemer voor de kwaliteit van het project? (zie tabel 35, pagina 139)
3.1 Projectplanning (4x)
Alhoewel aannemers voor elk project in de uitvoering een projectplanning hebben, kan er ook een
specifieke projectplanning gevraagd worden bij de aanbesteding. Dit is onder andere gevraagd in de met
de volgende EMVI-criteria:
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Bij het onderdeel ‘Planningsmanagement’ werd er gevraagd om een integrale planning te
maken. De uitwerking van deze planning werd beoordeeld door de opdrachtgever.
(zie tabel 27, pagina 134)
Terreinuitbreiding Botlek Tank, PoR 2011
Door de opdrachtgever werd in het projectplan om een planning gevraagd. Hoe meer
vertrouwen in een realistische en haalbare planning gecreëerd werd, hoe hoger de beoordeling.
(zie tabel 32, pagina 137)
Argos Afmeervoorziening 8, PoR 2011
Ook in dit project werd in het projectplan om een projectplanning gevraagd.
(zie tabel 35, pagina 139)
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Bij het EMVI-criterium ‘Aanbiedingsplanning’ werd er beoordeeld op de inzichtelijkheid,
flexibiliteit, betaalbaarheid en het kritieke pad van de planning. Al deze aspecten hebben
algemeen betrekking op de projectplanning in plaats van op de (sub)documenten zelf.
(zie tabel 41, pagina 144)
3.1.1 Projectfasering (1x)
Het in kaart brengen van verschillende fases van een project, de projectfasering, wordt ondergebracht
onder dit document. Met deze faseringen kan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijk
communiceren naar elkaar én naar de ‘buitenwereld’.
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Binnen het criterium Planning werd specifiek gevraagd naar een duidelijke specificering van het
uitvoeringstraject en de projectfasering. (zie tabel 36, pagina 140)
3.2 Kritieke Pad (3x)
Onder dit document vallen de EMVI-criteria die betrekking hebben op het kritieke pad. Dit zijn taken
en/of aspecten die er voor kunnen zorgen er bij uitloop van deze taken, andere taken later kunnen
starten. De ene taak moet voltooid zijn voordat er gestart kan worden met de volgende taak.
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Bij het onderdeel ‘Planningsmanagement’ werd er gevraagd om een integrale planning te
maken. Hier werd naast de projectplanning ook de zichtbaarheid van activiteiten in het kritieke
pad beoordeeld. (zie tabel 27, pagina 134)
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Binnen het criterium Planning werd er specifiek gevraagd naar het kritieke pad.
(zie tabel 36, pagina 140)
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Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Binnen het criterium Aanbiedingsplanning werd om het kritieke pad gevraagd.
(zie tabel 41, pagina 144)
3.3 Planningsrisico’s (2x)
EMVI-criteria die betrekking hebben op risico’s gebonden aan de project worden onder dit document
geplaatst. Deze risico’s zijn dan ook veelal verbonden aan de tijd.
Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012 (2x)
Binnen de planning van dit project werd er gevraagd de planningsrisico’s (door inschatting van
kans x gevolg) te prioriteren. Ook werden er specifieke Planningsrisico’s (voor zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer) over de planning gevraagd. (zie tabel 42, pagina 145)
3.4 Beheersmaatregelen (4x)
Het beheersen van een planning draagt bij de haalbaarheid van de planning bij. EMVI-criteria die
betrekking hebben op de beheersmaatregelen, specifiek gericht op de planning, worden in dit document
onder verdeeld.
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
Onder het deelcriterium Beheersmaatregelen werd er gevraagd om een mijlpalen planning.
Hierdoor wordt het voor de opdrachtgever én opdrachtnemer inzichtelijk welke activiteiten
wanneer voltooid moeten zijn. Deze mijlpalen konden gewaarborgd worden door middel van
beheersmaatregelen op deze mijlpalen. (zie tabel 33, pagina 138)
Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012 (2x)
Op de projectplanning werd de robuustheid van de te behalen mijlpalen (waterveiligheid en
project gereed) getoetst en beoordeeld. Op het onderdeel Risico’s werd de realisme van de
planning in relatie tot risico’s en beheersmaatregelen getoetst. (zie tabel 38, pagina 142)
Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012
De opdrachtgever vroeg in zijn aanbestedingsleidraad specifiek naar beheersmaatregelen voor
de planning. (zie tabel 42, pagina 145)
3.5 Doorlooptijden (1x)
Het later starten met een bepaalde activiteit kan gevolgen hebben op het starten van andere
activiteiten. Hierdoor wordt de doorlooptijd van een project verlengt waardoor er later opgeleverd zou
worden. Criteria die hier betrekking op hebben, worden onder dit document geplaatst.
2e Julianasluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Bij het deelaspect planning vroeg de opdrachtgever om een reële inschatting van de
doorlooptijden van dit project. (zie tabel 36, pagina 140)
4.1 Vergunningen Inventarisatie (5x)
De eerste stap bij het vergunningenproces is het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen.
EMVI-criteria die hierover zijn gevraagd, zijn dan ook ondergebracht onder dit document:
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009 (2x)
Bij het deelcriterium vergunningenmanagement werd er beoordeeld op de effectiviteit van het
PVA Vergunningen. Specifiek onderdeel hiervan was de afstemming met Vergunningverleners
was. Dit behoord tot het (sub)document Vergunningeninventarisatie. Hiernaast is ook een
inventarisatie gevraagd van alle mogelijke vergunningen. (zie tabel 27, pagina 134)
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Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010 (2x)
Ook bij dit project van Rijkswaterstaat werd er een PVA gevraagd rondom Vergunningen. Een
specifiek onderdeel hiervan was de afstemming met Vergunningverleners. Hiernaast is ook een
inventarisatie gevraagd van alle mogelijke vergunningen. (zie tabel 28, pagina 135)
2e Juliana-Sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Onder het deelaspect Planning dienen benodigde vergunningen inzichtelijk gemaakt te worden.
(zie tabel 36, pagina 140)
4.2 Vergunningen Planning (4x)
Deze planningen heeft alleen betrekking op de vergunningen. Het proces van vergunningen omvat, zoals
hierboven te lezen is, risico’s die er voor kunnen zorgen dat activiteiten later mogen starten. Bij de
volgende twee projecten is er specifiek gevraagd om een vergunningenplanning
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het deelcriterium vergunningenmanagement is een PVA gevraagd wat naast de
inventarisatie een beoordelingscriteria omvat wat ‘volledig en tijdig indienen van de aanvraag’
heette. (zie tabel 27, pagina 134)
Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010 (3x4)
Ook bij dit deelcriterium vergunningenmanagement werd een PVA gevraagd. Hierop werd
beoordeeld op meerdere aspecten. Zo werd er beoordeeld op de volledigheid en tijdig indienen
van de aanvraag, Tijdig verwerven van de vergunningen en een specifieke
Vergunningenplanning gevraagd. In deze vergunningenplanning moesten opgenomen
doorlooptijden zo realistisch mogelijk zijn. (zie tabel 28, pagina 135)
4.3 Vergunningen Beheersing(2x)
Het vergunningenproces kan uitloop omvatten. De beheersing van vooral deze uitloop, alsmede de
naleving van de vergunningen, zijn ondergebracht onder dit document.
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
In het deelcriterium vergunningenmanagement werd een PVA gevraagd. Hierin stond specifiek
opgenomen hoe de opdrachtnemer dacht over de naleving van de vergunningen.
(zie tabel 27, pagina 134)
Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010
Bij het gevraagde document (PVA) van het vergunningenmanagement is er specifiek opgenomen
hoe de opdrachtnemer dacht over de naleving van de vergunningen. (zie tabel 28, pagina 135)
4.4 Overig Vergunningen (1x)
Het verkrijgen van vergunningen is een proces waarbij er een kans bestaat dat er vertraging oploopt.
Alle EMVI-criteria die betrekking hebben op dit proces, worden onder dit document ondergebracht. In
algemene zin was dit van toepassing bij het volgende project:
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010
Bij het deelcriterium Interactie met de omgeving is er een specifiek punt opgenomen genaamd:
Vergunningen verkrijgen. (zie tabel 44, pagina 146)
5.1 Communicatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer (2x)
EMVI-criteria de betrekking hebben op de communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de
opdrachtgever en opdrachtnemer, worden onder in dit document ingedeeld. EMVI-criteria die op dit
document betrekking hebben, zijn de volgende:
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Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het succescriteria ‘Visie Samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer is de
Opdrachtgever gevraagd om zijn visie op de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en
Opdrachtgever. (zie tabel 25, pagina 132)
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
De opdrachtnemer is gevraagd om een document op te stellen over zijn visie over
samenwerking met de Opdrachtgever. Het communicatie aspect is hier een uitgebreid
onderdeel van. (zie tabel 29, pagina 135)
5.2 Communicatie Onderaannemers (1x)
Onderaannemers hebben specifieke belangen bij een project. Deze kunnen verschillend zijn van zowel
de opdrachtgever als de hoofdaannemer (opdrachtnemer). Om dit enigszins in goede banen te leiden, te
beheersen, kunnen er EMVI-criteria gevraagd worden die betrekking hebben op de communicatie
tussen de Opdrachtnemer en zijn onderaannemers. Dit kwam voor in het volgende project:
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het succescriterium ‘Visie Samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer, is de
Opdrachtnemer gevraagd zijn visie op de samenwerking met contractpartners te omschrijven.
Van de samenwerking is het grootste deel afhankelijk van communicatie, hierdoor valt het
binnen dit document. (zie tabel 25, pagina 132)
5.3 Communicatie Stakeholders (6x)
Buiten de Opdrachtgever en Onderaannemer, heeft een project altijd andere belanghebbende
(stakeholders). EMVI-criteria die de communicatie richting Stakeholders raken, worden onder dit
document onderverdeeld.
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010
Onder het EMVI-criterium interactie met de omgeving, moest er optimaal ingespeeld worden,
en rekening houdend met, de belangen van de Opdrachtgever en andere belanghebbende. Voor
deze andere belanghebbende is een plan gevraagd waarin omschreven dient te worden hoe de
opdrachtnemer de bouwcommunicatie naar de omgeving denkt de verzorgen.
(zie tabel 44, pagina 146)
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011 (2x)
Onder het EMVI-criterium Overlast omgeving was er een onderwerp ‘omgaan met hinder’. De
opdrachtnemer moest verantwoorden hoe dat hij omgaat met klachten en hoe hij zijn
informatieverstrekking met betrekking tot niet te vermijden hinder wilde realiseren.
(zie tabel 45, pagina 147)
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
Onder het EMVI-criteria, dat betrekking heeft op risicobeperking, werd de opdrachtnemer
gevraagd hoe dat hij bepaalde beheersmaatregelen dacht te beheersen. Een onderdeel hiervan
was dat de opdrachtnemer voor een groot gedeelte afhankelijk is van externe partijen. Prorail,
Tennet, Vergunningenbezwaren en Rijkswaterstaat hebben allen projecten lopen die eerst
opgeleverd moeten worden, voordat de opdrachtnemer met dit project verder kan.
(zie tabel 33, pagina 138)
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Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Bij dit project heeft de opdrachtgever een criterium gehanteerd dat Communicatie met de
omgeving is. De volgende documenten werden beoordeeld: Een analyse van de belangrijkste
omgevingspartijen, de manier van communiceren met omgevingspartijen, Inspelen op
hinderbeleving, Inzet van deskundige en de interactie met de omgeving.
(zie tabel 51, pagina 150)
5.4 Communicatie Combinant (1x)
Ter risicospreiding kan een opdrachtnemer er voor kiezen om in te schrijven als een combinatie. Bij
dergelijke combinaties heeft de combinant echter zoveel invloed op het project dat een goede
communicatie tussen beide partijen een must is.
Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat 2012
Binnen dit project wordt er weliswaar geen EMVI-criterium gesteld aan combinatiepartners
maar dient de opdrachtnemer wel duidelijk te communiceren met de contractant van de
radarinstallatie. Deze radarinstallatie maakt een erg belangrijk deel uit van deze toren dat deze
contractant beschouwd kan worden als een 2e opdrachtnemer van de Opdrachtgever.
(zie tabel 39, pagina 142)
5.5 Overig Communicatie (1)
EMVI-criteria die betrekking hebben op de communicatie tussen partijen worden onderverdeeld in dit
document. Het kan hier gaan om schriftelijke en mondelinge communicatie. Het EMVI-criterium dat
betrekking heeft op Communicatie in brede zin is het volgende:
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Door de opdrachtgever is een communicatieplan en een plan van Coördinatie van raakvlakken
tussen de partijen gevraagd. (zie tabel 36, pagina 140)
6.1 Projectdoel (3x)
Bij een projectdoel wordt de opdrachtnemer gevraagd om zijn visie op het doel van het desbetreffende
project te omschrijven. In de volgende twee projecten zijn er EMVI-criteria gevraagd die betrekking
hebben op het projectdoel:
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009 (2x)
Onder het succescriteria ‘Visie samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer’ is de
opdrachtgever gevraagd om een document op te stellen waarin zijn visie op de projectdoelen
van de Opdrachtgever staan uitgelegd. Ook is de opdrachtnemer gevraagd om zijn visie te
omschrijven omtrent het behalen van succescriteria. Deze succescriteria zijn opgesteld aan de
hand van de projectdoelen van de opdrachtgever. (zie tabel 25, pagina 132)
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
In het risicobeheersplan van dit project is een projectvisie van de opdrachtnemer gevraagd.
Hierin moet omschreven worden wat zijn visie op het project is, oftewel: wat het projectdoel is.
(zie tabel 33, pagina 138)
6.2 Belangen (2x)
Opdrachtnemers moeten zich er bewust van zijn wat de belangen van de opdrachtgever bij het project
zijn. Wanneer deze in kaart zijn, kan men beter sturen op aspecten waar de opdrachtgever meer waarde
aan hecht. Er is twee keer een EMVI-criteria gevraagd over belangen van de opdrachtgever:
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Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het succescriteria ‘Visie samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer’, werd de
opdrachtnemer gevraagd, onder het deelcriterium ‘belangen opdrachtgever – opdrachtnemer’,
om een plan op te stellen waarin omschreven wordt hoe dat er omgegaan wordt met
conflicterende belangen. (zie tabel 25, pagina 132)
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Bij dit project werd er een EMVI-criterium gevraagd over de ‘belangen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer’. De opdrachtnemer moest hier zijn visie in uitleggen. (zie tabel 30, pagina 136)
6.3 Strategie (2x)
Opdrachtnemers zijn constant bezig met strategische overwegingen. Zij kunnen niet elk project, elk
belang nastreven. Ook bij de invulling van de eisen en/of wensen worden er strategische overwegingen
gemaakt.
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Bij het succescriterium ‘Visie Samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer’ werd de
opdrachtnemer gevraagd om zijn visie op de projectstrategie te formuleren.
(zie tabel 25, pagina 132)
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Onder het EMVI-criterium Risicobeheersing werd de opdrachtnemer gevraagd wat zijn
voorgenomen percentages AKWR (Algemene Kosten, Winst & Risico) voor meer- &
minderwerken zouden zijn. Dit EMVI-criterium is erg strategisch van aard. Bij welk percentage is
maximale prestatie met minimale kosten? (zie tabel 41, pagina 144)
6.4 Continuïteit Organisatie (1x)
Een uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtnemer veroorzaakt (langlopende)
vertragingstijden op het project. Dit kost beide organisaties, zowel opdrachtgever als opdrachtnemer,
geld. Opdrachtgevers zijn er dan ook gebaad bij dat de continuïteit van de opdrachtnemer gewaarborgd
blijft ten tijden van het project. Dit document is gevraagd bij het volgende project:
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2008
Onder 1 van de 2 succescriteria, ‘Visie Samenwerking Opdrachtgever – Opdrachtnemer’, werd
de opdrachtnemer gevraagd om zijn visie te omschrijven van de continuïteit van zijn organisatie.
(zie tabel 25, pagina 132)
6.5 Organogram (2x)
Een organogram geeft een duidelijk beeld van de organisatie weer. Hieruit kan men niet alleen de
verschillende afdelingen afleiden, ook personen met functies staan hierin weer gegeven. Er is specifiek
naar een organogram gevraagd (organisatie-, project- of uitvoeringsniveau) bij de volgende twee
projecten:
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
Onder het deelcriterium van Projectmanagement heeft de opdrachtgever de opdrachtnemer
verzocht een organogram op te maken en in te leveren. Dit moest een organisatie-organogram
zijn waaruit, in combinatie met de andere gevraagde documenten, de opdrachtgever een goed
beeld krijgt van de organisatie van de opdrachtnemer. (zie tabel 29, pagina 135)
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Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Onder de EMVI-criteria ‘Projectteam’ werd de opdrachtgever verzocht om een
projectorganigram in te leveren. Ook bij dit project was het de bedoeling bij dit criterium, om
een beter inzicht in de organisatie van de opdrachtnemer te krijgen. (zie tabel 41, pagina 144)
6.6 Projectorganisatie (6x)
De inzet van personeel, de organisatiestructuur en de ‘opzet’ van het project zijn enkele aspecten die de
samenstelling van de projectorganisatie bepalen. Opdrachtgevers hechten bepaalde waarde aan deze
samenstelling. Dit zegt namelijk iets over de kennis en kunde van deze organisatie.
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Bij het EMVI-criterium ‘Vergunningenmanagement’ werd aan de hand van een Plan van Aanpak
gevraagd wat de voorgenomen organisatie inspanning van de opdrachtnemer zal bedragen.
(zie tabel 27, pagina 134)
Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010
Bij het EMVI-criterium ‘Vergunningenmanagement’ werd aan de hand van een Plan van Aanpak
gevraagd wat de voorgenomen organisatie inspanning van de opdrachtnemer zal bedragen.
(zie tabel 28, pagina 135)
Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012 (2x)
Binnen dit project werden een aantal dingen gevraagd die onder ‘Projectorganisatie’ vallen. De
opdrachtnemer moest een omschrijving geven van de besturing van de projectorganisatie.
Hiernaast werden er EMVI-criteria gesteld over: ‘beheersing van Raakvlakken,
kwaliteitsmanagement, risicomanagement en planningsmanagement’. Al deze documenten
hebben betrekking op de specifieke projectorganisatie. (zie tabel 38, pagina 142)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Onder het deelcriterium ‘Proceskwaliteit’ werd de opdrachtnemer gevraagd hoe dat zij het
kwaliteitsborgings-organisatie gaan implementeren binnen de organisatie.
(zie tabel 40, pagina 143)
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
De opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland, wilde het voorgenomen projectteam duidelijk in
beeld hebben. Hiervoor moest een document opgesteld worden. (zie tabel 41, pagina 144)
6.6.1 Sleutelfunctionarissen (1x)
Sleutelfunctionarissen zijn de personeelsleden die aan het hoofd van een bepaalde groep staan. Deze
ziet men ook vaak terug in de organogram. De inzet van deze personeelsleden zegt veel over de aanpak
van het project.
Parellelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
Bij het criterium omtrent het projectteam moest een overzicht ingeleverd worden waarop de
sleutelfunctionarissen van het projectteam kwamen te staan. (zie tabel 41, pagina 144)
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6.6.2 Managementstrategie (1x)
De strategie die zich met de management bezighoudt verschilt ten opzichte van de ‘algemene’ strategie.
Deze managementstrategie is op projectniveau waar de ‘algemene’ strategie op organisatieniveau is.
Aspecten als de invulling van het projectteam, de inzet van het aantal manuren en bijvoorbeeld de
borging van het beoordelingssysteem in het projectteam zijn enkele beslissingen die hieronder vallen.
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011
Binnen dit project werd er specifiek naar een managementstrategie gevraagd. Hoe dacht de
opdrachtnemer zijn management in te richten ten tijden van dit project?
(zie tabel 33, pagina 138)
6.7 Uitvoeringsorganisatie (3x)
Waar de projectorganisatie zich meer op managementniveau bevindt, bevindt de uitvoeringsorganisatie
zich uitvoeringsniveau. De inzet van de aantal mensen op de bouwplaats, de inzet van het aantal
manuur en verantwoordelijkheden op het project worden hiermee in kaart gebracht.
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
De opdrachtgever vroeg bij de uitvraag in zijn EMVI-criteria hoe de Opdrachtnemer dacht zijn
organisatie tijdens uitvoering te organiseren. Dit moest met een document duidelijk gemaakt
worden. (zie tabel 30, pagina 136)
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
In de EMVI-criteria werd er gevraagd naar een omschrijving van de uitvoeringsorganisatie. Hierin
moesten onder andere een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden komen te
staan. (zie tabel 36, pagina 140)
Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012
De opdrachtgever vroeg naar de kwaliteit van het uitvoeringsteam. Een omschrijving van de
inzet, de kennis en kunde van de personeelsleden en ervaringen moesten hierin uitgelegd
worden. (zie tabel 38, pagina 142)
6.8 Communicatielijnen (Veri-Matrix) (1x)
Met document heeft de opdrachtgever duidelijk welke aanspreekpunten hij heeft. Wie waar
verantwoordelijk voor is en hoe dat de communicatie intern van de organisatie van de opdrachtnemer
tot stand komt.
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
Onder het EMVI-criteria Projectmanagement werd de opdrachtnemer gevraagd om een VeriMatrix plus. Hierin moet komen te staan hoe dat de communicatie intern, ten tijden van het
project, verloopt. (zie tabel 29, pagina 135)
7.1 Ontwerpfase (0x)
Tijdens de ontwerpfase wordt het idee, het initiatief, van de opdrachtgever vertaald naar documenten.
Deze documenten dienen als basis voor het uitvoeringsteam. Tijdens deze fase vinden cruciale
beslissingen voor het project plaats. In de projecten die behandeld zijn, is er geen EMVI-criterium
gevraagd dat alle (sub)documenten van de ontwerpfases bestrijkt.
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7.1.1 Beheersing (2x)
Bij het omvormen van het idee (het initiatief van de opdrachtgever) naar concrete plannen gaat gepaard
met grote hoeveelheden informatie. Om dit proces in goede banen te leiden, kunnen er EMVI-criteria
gevraagd worden over de beheersing van de ontwerpfase.
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009(2x)
Onder het succescriteria ‘Wijze van toepassen System Engineering’, werd bij het deelcriterium
‘Integraal Ontwerp en Realisatie’ gevraagd hoe het werk tot ontwerp gestructureerd wordt.
Hiernaast werd er een eisenstructuur gevraagd. Hiermee moest duidelijk gemaakt worden of het
ontwerp voldoet aan alle eisen die gevraagd zijn door de opdrachtgever.
(zie tabel 25, pagina 132)
7.1.2 Middelen (1x)
De inzet van middelen tijdens de ontwerpfase kan de kwaliteit van de documenten beïnvloeden. Wordt
er gewerkt met professionele software of eenvoudige software, welke werkpakketten worden
gehanteerd en hoe vaak vindt er overleg plaats? Dit zijn enkele vragen van EMVI-criteria die onder dit
document vallen.
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
De opdrachtgever vroeg onder het succescriterium ‘Wijze van toepassen System Engineering’
wat de visie van de opdrachtnemer was op werkpakketten. (zie tabel 25, pagina 132)
7.1.3 Planning Documenten Ontwerpproces (1x)
De grote hoeveelheid informatie, overlegrondes en controles kunnen voor uitloop van de documenten
zorgen. Hoe minder ‘wachttijd’ er is, hoe sneller documenten definitief gezet kunnen worden. De
planning rondom het verkrijgen van deze documenten heeft hierbij een aanzienlijke inbreng.
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Onder het deelcriterium van Planning, werd de opdrachtnemer gevraagd om een planning van
de documenten, die nodig zijn tijdens het ontwerpproces, op te maken.
(zie tabel 36, pagina 140)
7.1.4 Ontwerp in Relatie tot de Uitvoering (1x)
Plannen die gemaakt zijn tijdens het ontwerpproces dienen ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden.
Echter, voor de verbeelding van de opdrachtgever is in het verleden gebleken dat zijn verwachtingen
niet altijd terug te zien is in de uitvoering. EMVI-criteria die betrekking hebben op de samenhang tussen
de ontwerpfase ten opzichte van de uitvoeringsfase, vallen onder dit document.
Zuid-Willemsvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Bij het succescriterium ‘Wijze van toepassen System Engineering’ werd er onder het
deelcriterium Integraal Ontwerp en Realisatie gevraagd hoe dat succescriteria mee genomen
worden. Deze succescriteria is een samenhang tussen het ontwerp, de uitvoering en de uitvraag
van de opdrachtgever. (zie tabel 25, pagina 132)
7.1.5 Ontwerp in Relatie tot Omgeving (1x)
Aan het bouwwerk in relatie tot zijn omgeving zijn voorschriften verbonden. De grove contouren van
het straatbeeld staat vastgelegd. Bij buitengebieden is dit echter wat minder geregeld. Hierom kan ik
opdrachtgever eisen stellen aan het ontwerp. Hoe verhoudt het ontwerp zich tot zijn omgeving?
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Zuid-Willemvaart – Den Dungen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het succescriterium ‘Wijze van toepassen System Engineering’ werd de opdrachtnemer
gevraagd hoe dat raakvlakken tussen objecten beheerd zouden worden. Welk object van het
project oefent hiermee direct, of indirect, druk uit op een ander object?
(zie tabel 25, pagina 132)
7.2 Uitvoering (3x)
In de uitvoering worden de plannen uit de ontwerpfases omgezet in het daadwerkelijke bouwwerk. In
de uitvoering komt alle kennis en ervaring die is opgedaan, samen. Tijdens dit traject vindt ook, bij
aannemers, de meeste handelingen plaats. Afhankelijk van de uitvraag kan dit document erg veel
omvattend zijn.
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het EMVI-criteria ‘Techniek’ werd de kwaliteit en diepgang van het ontwerp en de
bouwmethode getoetst op basis van: ‘Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid,
veiligheid, uitvoerbaarheid. Hiernaast werd een betrouwbaarheidsanalyse gevraagd.
(zie tabel 27, pagina 134)
Verbreding Amazonehaven Kademuur A3, PoR 2012
Door een grote complexiteit van een deel van het project is dit gedeelte uitgevraagd in EMVIdocumenten. De verankering kademuur bij kolen-mengsilo’s en transportbanden moest
uitgewerkt worden. Hierbij moesten de volgende aspecten terug komen:
Motivering keuze Groutinjectie-ankersysteem, maatregelen plaatsingsnauwkeurigheid tijden
voorbereiding en uitvoering, Borging geen ongewenste interactie tussen kolen-mengsilo’s en
verankering combiwand, Risico’s verbonden aan het aanbrengen verankering systeem,
beschrijving maatregelen/vervolgstappen bij het aanraken van de kolen-mengsilo’s en een
beschrijving van maatregelen/vervolgstappen wanneer een anker niet aangebracht kan worden
op een bepaalde positie. (zie tabel 37, pagina 141)
Radartoren Neeltje Jans, Rijkswaterstaat 2012
De opdrachtgever heeft in de uitvraag van zijn EMVI-criteria een deel verwerkt waarin de
opdrachtnemer een inventarisatie en omschrijving van kritische processen moet omschrijven.
(zie tabel 39, pagina 142)
7.2.1 Uitvoeringsplan (5x)
Het uitvoeringsplan in een plan hoe de opdrachtnemer denkt zijn uitvoering in te vullen. Welke
bouwmethodiek, welke handelingen, welk materieel er ingezet wordt en het logistiek aspect komen hier
onder andere in terug.
Keersluis Heumen, Rijkswaterstaat 2009
Onder het EMVI-criterium Techniek werd een Plan van Aanpak gevraagd waarin omschreven
werd de beoogde werkwijze van de opdrachtnemer. Er werd vooral beoordeeld op de
helderheid van dit document. (zie tabel 27, pagina 134)
Sluizen Belfeld & Sambeek, Rijkswaterstaat 2010
Onder het EMVI-criterium Techniek werd een Plan van Aanpak gevraagd waarin omschreven
werd de beoogde werkwijze van de opdrachtnemer. Er werd vooral beoordeeld op de
helderheid van dit document. (zie tabel 28, pagina 135)
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Terreinuitbreiding Botlek Tank, PoR 2011
In het projectplan werd er beoordeeld op de mate van vertrouwen, die PoR in de
opdrachtnemer had, in de beschreven werkzaamheden. (zie tabel 32, pagina 137)
Argos Afmeervoorziening 8, PoR 2011
In het EMVI-criterium ‘Projectplan’ werd een uitvoeringsplan gevraagd. Hierin moest de
uitvoering van het project uitgelegd worden. (zie tabel 35, pagina 139)
Natuurbrug Laarderhoogt, Rijkswaterstaat 2012
Bij het EMVI-criterium ‘Beperken overlast voor omgeving’ werd er gevraagd om naar de kritieke
aspecten van de uitvoeringsmethode voor hinder aan de omgeving én bijbehorende
beheersmaatregelen te omschrijven. Dit criterium heeft ook een duidelijke overlapping met
document 8. (zie tabel 53, pagina 151)
7.3 Nazorg (1x)
Na de uitvoering volgt de Nazorgfase waarin alle nog te verrichte werkzaamheden in plaats vinden. Denk
aan onderhoud en gebreken. Men moet wel bij het ontwerp in kaart brengen hoeveel tijd en geld er
besteedt moet worden aan de nazorg maar de invulling hiervan kan op vele verschillende manieren
plaats vinden.
Parallelstructuur A12, Provincie Zuid-Holland 2012
De intensiteit van het onderhoudsaspect werd bij dit project uitgevraagd in een EMVI-criterium.
Beoordeeld werd er op het Plan van Aanpak. Hierin stond onder andere:
‘onderhoudsintervallen, onderhoudswerkzaamheden, tijdsplanning, eventuele
verkeersmaatregelen en de afstemming met (vaar)wegbeheerders. (zie tabel 41, pagina 144)
8.1 Omgevingsobjecten (0x)
Projecten vinden regelmatig plaats in de directe omgeving van allerlei verschillende objecten. De bodem
zit vol met Kabels en Leidingen. Hiernaast zijn natuurlijk ook andere bouwwerken die van invloed
kunnen zijn op het project. Allerlei objecten waar men dus rekening mee dient te houden. In de
behandelde projecten is er geen EMVI-criterium voorgekomen die meerder (sub)documenten bestrijkt.
8.1.1 Kabels & Leidingen (3x)
De bodem zit boordevol met allerlei soorten Kabels en/of Leidingen. Grote, kleine, gevaarlijke of niet
gevaarlijke kabels & leidingen bevinden zich als een spinnenweb in de aardbodem. Wanneer er een
kabel beschadigd kan dit grootte gevolgen hebben op de directe omgeving (of daarbuiten). In de
volgende 2 projecten is er een EMVI-criterium gesteld over het omgaan met deze Kabels & Leidingen.
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010 (2x)
De opdrachtnemer werd verzocht omgevingsobjecten maximaal te handhaven. Hierbij moest
voorkomen worden dat Kabels & Leidingen fysiek werden verplaatst. Wanneer dit geen optie
was (document 2) dan werd er gevraagd om een goede interactie met de omgeving. Hierbij
moest de opdrachtnemer optimaal inspelen op de belangen van de Opdrachtgever en andere
belanghebbende. (zie tabel 44, pagina 146)
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
Onder het EMVI-criterium Planning werd gevraagd om de Kabels & Leidingen inzichtelijk te
maken. (zie tabel 36, pagina 140)
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8.1.2 Gebouwen (2x)
Wanneer een project in de uitvoering bevindt, dan moeten gebouwen in de directe omgeving minimale
hinder ondervinden. Het is uitgesloten dat er schade toegebracht zou mogen worden! Deze gebouwen
zijn immers van een andere eigenaar. Opdrachtnemers moeten dus een goed en duidelijk
uitvoeringsplan bezitten waarin omschreven staat dat gebouwen in de directe omgeving gehandhaafd
blijven.
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010
Onder het EMVI-criterium ‘ Handhaven omgevingsobjecten’, werd de opdrachtnemer verzocht
om het fysiek verplaatsen van woningen te voorkomen. (zie tabel 44, pagina 146)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Bij het uitvoeringsplan werd in het EMVI-criterium ‘ Verkleinen van de kans op schade aan
omliggende bebouwing’ een analyse gevraagd waarin de kans op schade aan een vestingmuur
omschreven werd. Hiernaast moesten er relevante risico’s, met bijbehorende
beheersmaatregelen, geïnventariseerd worden. (zie tabel 51, pagina 150)
8.2 Verkeersmanagement (2x)
Wanneer wegen ten kosten van een project afgesloten worden, creëert men andere verkeersstromen
dan voorheen. Het management dat hier zich mee bezig houdt is de verkeersmanagement. De criteria
waarin omgang met verkeer onder vallen, vallen onder dit document.
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010
Bij dit project was een EMVI-criterium gesteld genoemd ‘Verkeersmanagement’. De
opdrachtnemer moet een plan inleveren waarin omschreven stond hoe hij met het
Hoofdwegennet, onderliggend wegennet en de spoorweg omgaat tijdens uitvoering.
(zie tabel 44, pagina 146)
Ruimte voor de Waal, Gemeente Nijmegen 2012
In dit project werd er een uitgebreid plan gevraagd over verkeersmanagement. Dit plan moest
omvatten: minimaliseren verstoring verkeerscapaciteit als gevolg van afsluitingen enkele
belangrijke wegen, een overzicht van de beheersbare en voorspelbare effecten op de
verkeerssituatie als gevolg van de uitvoering en het minimaliseren hinder als gevolg van
sluipverkeer en verminderde bereikbaarheid. (zie tabel 50, pagina 149)
8.2.1 Voertuig Verlies Uren (VVU) (4x)
De vertragingstijd, in aantal voertuigen per uur, wordt uitgedrukt in Voertuig Verlies Uren. Door het
(deels) afzetten van wegen is de verkeersdoorstroming niet gelijk wat kan leiden tot vertragingen in de
directe omgeving.
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010
Bij het EMVI-criterium ‘Minimaliseren VVU’ dient de opdrachtnemer een plan op te stellen
waarin omschreven wordt hoe de verkeershinder tot het minimum beperkt wordt als gevolgen
van afzettingen op de weg. (zie tabel 43, pagina 146)
SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2011 (2x)
Het aantal Voertuig Verlies Uren dienen inzichtelijk gemaakt te worden in tijdsbestekken van
kwartalen voor de gehele realisatie en Exploitatiefase. (zie tabel 46, pagina 147)
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Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Ook bij dit project moest het aantal Voertuig Verlies Uren geminimaliseerd worden. Er werd om
een overzicht per kwartaal gevraagd over de gehele uitvoeringstijd. (zie tabel 47, pagina 148)
8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder (5x)
Verkeershinder kan op allerlei manieren ondervonden worden. Omleidingen, aangepaste snelheden en
een grote hoeveelheid (informatie)borden kan leiden tot hinder voor het verkeer. Onder dit document
worden de EMVI-criteria geplaatst die vroegen om het minimaliseren van deze Verkeershinder.
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
In het EMVI-criterium ‘ Beperken van hinder tijdens de bouw’ werd de opdrachtnemer gevraagd
om het beperken van de vaarweg-hinder. (zie tabel 45, pagina 147)
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Bij dit project werd de opdrachtnemer gevraagd hoe dat hij de beleving van verkeershinder zal
gaan minimaliseren. Vertragingstijden moesten hiermee geminimaliseerd worden en er moest
goed gecommuniceerd worden naar de buitenwereld. (zie tabel 47, pagina 148)
2e Juliana-sluis Gouda, Provincie Zuid-Holland 2011
De opdrachtnemer werd gevraagd, door middel van een EMVI-criterium, om het aantal
wegstremmingen met betrekking tot het landverkeer te minimaliseren.
(zie tabel 48, pagina 148)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Verkeershinder moest geminimaliseerd worden. Hierbij moesten een aantal documenten
ingeleverd worden. Een document was een analyse van de impact van de specifieke
uitvoeringswijze op verkeershinder. (zie tabel 51, pagina 150)
Parallelstructuur A12, Rijkswaterstaat 2012
De opdrachtgever kenden een hogere kwaliteitsscore aan de opdrachtnemer toe wanneer de
mate van de hoeveelheid verkeershinder in uren op het hoofdwegennet of het overige
wegennet laag was. Het gaat hier specifiek om een tijdsbestek en niet om aantal Voertuig
Verlies Uren. Hierom wordt dit EMVI-criterium geplaatst onder Minimaliseren Verkeershinder.
(zie tabel 52, pagina 151)
Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012
Onder het EMVI-criterium ‘Omgevingsmanagement’, moest hinder voor weggebruikers
geminimaliseerd worden. Hierbij moest een analyse ingeleverd worden.
(zie tabel 54, pagina 152)
8.2.3 Middelen/maatregelen (7x)
De inzet van middelen en/ of maatregelen kan nogal een grote impact hebben op de verkeershinder
beleving. Op welke manier, en met wat, wordt deze verkeershinder geminimaliseerd is een centrale
vraag die typerend is voor de EMVI-criteria die onder dit document vallen.
SAA Project A1/A10, Rijkswaterstaat 2010 (2x)
Bij dit project werd gevraagd om de VVU te minimaliseren als gevolg van afzettingen op de weg.
Hiernaast werd er ook gevraagd, in een EMVI-criterium, welke maatregelen ter beperking van de
beleving van verkeershinder genomen zouden worden. (zie tabel 43, pagina 146)
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SAA Project A1/A6, Rijkswaterstaat 2010 (2x)
Onder het EMVI-criterium Voertuig Verlies Uren werd er gevraagd welke maatregelen er
genomen warden om deze VVU te minimaliseren. Dit werd gevraagd voor zowel de uitvoeringsals exploitatiefase. (zie tabel 46, pagina 147)
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011 (2x)
In het EMVI-criterium Minimaliseren verkeersbeleving vroeg de opdrachtgever om een
communicatieplan om dit te verwezenlijken. Dit communicatieplan kan gezien worden als een
middel om dit te verwezenlijken. Ook vroeg de opdrachtgever in zijn EMVI-criterium
‘Minimaliseren van Voertuig Verlies Uren’ naar verkeersmaatregelen om dit te verwezenlijken.
(zie tabel 47, tabel 148)
Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012
In het EMVI-criterium ‘Omgevingsmanagement’ vroeg de opdrachtgever bij dit project
beheersmaatregelen om hinder voor weggebruikers te minimaliseren. (zie tabel 54, pagina 152)
8.2.4 Handhaving (vaar/spoor) wegen (2x)
Het zo veel mogelijk in tact houden van bestaande (vaar/spoor) wegen kan voor grote waarde van de
opdrachtgever zijn. Bij grotere projecten (zoals snel- of spoorwegen) kan dit zelfs een must zijn vanuit
deze partijen (Rijkswaterstaat/Prorail).
Aansluiting Moordrecht, Rijkswaterstaat 2010 (2x)
Bij het EMVI-criterium ‘ Handhaven omgevingsobjecten’ werd de opdrachtnemer gevraagd om
het voorkomen van de fysieke verplaatsing van de A20 (snelweg) en het spoor.
(zie tabel 44, pagina 146)
8.3 Ecologie (2x)
De ecologie van Nederland, wat wordt verstaan onder dit begrip, is alle flora- (planten, bloemen, bomen
e.d.) en fauna- (dieren)aspecten. Handhaving van de natuur, het verplaatsen van natuur of beschermen
van natuur zijn enkele van deze aspecten die in dit document thuishoren.
Verbreding Amazonehaven Kademuur A3, PoR 2012
Bij deze EMVI-uitvraag werd er gevraagd om het risico op broedende vogels, op projectlocatie,
te reduceren. Er dienen hiervoor verschillende documenten ingeleverd te worden, waaronder:
een tekening (inrichting werkterrein), toelichting werkmethodiek, onderbouwing mogelijke
fysieke afbakening, de aard van de verstoring aangrenzend perceel (= broedgebied),
locatie en exacte afmetingen ruimtereservering en de wijze waarop vogels ongestoord kunnen
verblijven op de ruimtereservering. (zie tabel 49, pagina 149)
Aanleg Ecoducten, Provincie Noord-Brabant 2012
Onder het EMVI-criterium ‘Omgevingsmanagement’ werd gevraagd om de hinder voor natuur te
minimaliseren. Dit moest verwezenlijkt worden door middel van een analyse en bijbehorende
beheersmaatregelen. (zie tabel 54, pagina 152)
8.4 Geluidshinder/overlast (2x)
Geluidshinder kan voor de directe omgeving van een project behoorlijk wat overlast veroorzaken. Het
kan zelfs voorkomen dat de geluidsgolven van derhalve sterkte zijn waardoor er een resonantie ontstaat
wat zelfs schade aan gebouwen veroorzaakt.
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Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Tijdens de uitvoering dient geluidshinder beperkt te worden. (zie tabel 45, pagina 147)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Onder het EMVI-criterium ‘ beperking van hinder voor de omgeving’ dient de opdrachtnemer
een plan in te leveren met hierin een analyse van de impact van de uitvoeringswijzen (geluid)
met beheersmaatregelen, effectiviteit en relevante maatregelen. (zie tabel 51, pagina 150)
8.5 Stofhinder/overlast (2x)
Stof kan er voor zorgen dat signalen niet meer zichtbaar zijn. Denk aan verkeersborden. Ook kan stof
schade veroorzaken door verstoppingen, krassen of slecht zicht voor verkeersdeelnemers.
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Tijdens de uitvoering dient stofhinder beperkt te worden. (zie tabel 45, pagina 147)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Onder het EMVI-criterium ‘ beperking van hinder voor de omgeving’ dient de opdrachtnemer
een plan in te leveren met hierin een analyse van de impact van de uitvoeringswijzen (stof) met
beheersmaatregelen, effectiviteit en relevante maatregelen. (zie tabel 51, pagina 150)
8.6 Trillingen (2x)
Trillingen zijn voelbaar door middel van de overbreng via materialen. Trillingen kunnen aanzienlijke
schade veroorzaken aan bestaande gebouwen. Een scheur in muren is hiervan een herkenbaar
voorbeeld.
Wilhelminakanaal Tilburg, Rijkswaterstaat 2011
Tijdens de uitvoering dienen trillingen beperkt te worden. (zie tabel 45, pagina 147)
Parkeergarage Vonk en Vlam, Gemeente Den Bosch 2012
Onder het EMVI-criterium ‘ beperking van hinder voor de omgeving’ dient de opdrachtnemer
een plan in te leveren met hierin een analyse van de impact van de uitvoeringswijzen (trillingen)
met beheersmaatregelen, effectiviteit en relevante maatregelen. (zie tabel 51, pagina 150)
8.7 Overig Omgevingsaspecten (2x)
Omgevingsaspecten is een erg breed begrip wat een grote diversiteit kent. Hoofdzakelijk vallen hier die
aspecten onder waaraan omgevingspartijen hinder kunnen ondervinden. In de volgende twee projecten
werden er EMVI-criteria gevraagd die meerdere (sub)documenten omvatten zodat deze onder dit
document geplaatst zijn.
Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Provincie Noord-Brabant 2011
Van het deelcriterium Minimaliseren uitvoeringshinder werd een plan gevraagd waarin
omschreven moest worden hoe de opdrachtnemer dacht de uitvoeringshinder richting de
omgeving te minimaliseren. (zie tabel 47, pagina 148)
Natuurbrug Laarderhoogt, Rijkswaterstaat 2012
In het EMVI-criterium ‘Beperken overlast voor omgeving’ moest de opdrachtnemer omschrijven
welke kritieke aspecten van de uitvoeringsmethode voor hinder aan de omgeving er aanwezig
zijn en wat hierbij de voorgenomen beheersmaatregelen zouden zijn. (zie tabel 53, pagina 151)
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5.6 Overlapping van de documenten
Deze Documenten zijn niet op zichzelf staand. Vele EMVI-criteria hebben een bredere context dan in
eerste instantie doet vermoeden. De EMVI-criteria zijn weliswaar ingedeeld in onder 1 document maar
hierbij moet vermeldt worden dat hieraan enkele haken en ogen verbonden zitten. Hieronder volgt de
uitleg waarom er verschillende overlappingen tussen de documenten zitten. In bijlage 5.13,
Overlappingsmatrix, pagina 188, treft u de overlappingsmatrix.
1. Risicomanagement 2. Kwaliteit
Aan de uitkomst van kwaliteitsbeoordelingen en borgingen kunnen risico’s verbonden zitten. Het
verkeerd inschatten van de kwaliteit kan grote gevolgen hebben voor het project.
1. Risicomanagement 3. Planningen
Het Risicomanagement is ook van toepassing op alle facetten van het document 3 ‘Planningen’.
Onvoorziene omstandigheden, uitloop van taken en onvolkomenheden zijn enkele risico’s die
meespelen bij de planning. Zelfs op het (sub)document 3.3 ‘Planningsrisico’s’ zitten risico’s. Zijn deze
planningsrisico’s wel correct en zijn deze goed ingeschat?
1. Risicomanagement 4. Vergunningen
Aan het vergunningentraject zitten meerder risico’s verbonden. Zijn alle vergunningen bijvoorbeeld
geïnventariseerd? Aan de vergunningen planning zitten risico’s verbonden. Uitloop van de aanvraag of
het onjuist indienen van de aanvraag veroorzaakt vertraging. Ook kunnen aan de beheersmaatregelen
van de vergunningen risico’s verbonden zijn. Werkt de vooraf genomen beheersmaatregel wel of ziet
men dingen over het hoofd?
1. Risicomanagement 5. Communicatie
Aan de communicatie tussen partijen zitten risico’s verbonden. Wordt de boodschap correct begrepen?
Dit is het algemeen risico van communicatie tussen partijen. De gevolgen van risico’s worden groter
naarmate de andere partij meer invloed heeft op de organisatie. Stakeholders en de combinant kunnen
een grote impact hebben op de eigen organisatie.
1. Risicomanagement 6. Organisatie
BESIX voert een eigen risicomanagement uit op zijn eigen organisatie. Wat zijn risico’s van de
onderneming, waar liggen kansen en welke aspecten moet BESIX zien te beheersen of beperken? De
continuïteit van een organisatie is hier wellicht het belangrijkste. Zonder continuïteit, geen voortbestaan
van de organisatie.
1. Risicomanagement 7. Projectfases
Hoe verder het project vordert, in de projectfases, hoe verder het risico afneemt. Hierom zijn
beslissingen in de ontwerpfase verbonden met vele risico’s voor later. Op het gebied van uitvoering zijn
er vooral uitvoeringstechnische risico’s die van belang zijn. Het aantal risico’s in de nazorgfase is
geleidelijk afgenomen. Vanaf deze fase wordt beheert en geëxploiteerd wat de kans op risico doet
afnemen.
1. Risicomanagement 8. Omgevingsaspecten
Afhankelijk van de projectsituatie brengen omgevingsaspecten vele risico’s met zich mee. Het niet goed
in kaart brengen van deze omgevingsaspecten kan vertragingstijden, extra kosten en een ontevreden
opdrachtgever als gevolg hebben.
2. Kwaliteit 1. Risicomanagement
De context van het document Kwaliteit (kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging) heeft geen
overlapping met de context van het document Risicomanagement.
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2. Kwaliteit 3. Planning
De kwaliteitsbeoordeling en/of borging hebben een overlapping met het document planning. Het proces
dient ingepland te worden. Eventuele conclusies uit de kwaliteitsbeoordeling en/of borging kunnen een
aanpassing van de planning veroorzaken.
2. Kwaliteit 4. Vergunningen
De context van het document Kwaliteit (kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging) heeft geen
overlapping met de context van het document Vergunningen.
2. Kwaliteit 5. Communicatie
Kwaliteitsbeoordelingen en borgingen dienen veelal gecommuniceerd te worden met andere partijen.
Hierdoor heeft het een sterke overlapping met vooral de Opdrachtgever, de onderaannemer en een
eventuele combinant. Stakeholders hebben een wat mindere overlapping met de kwaliteitsbeoordeling
en/of borging.
2. Kwaliteit 6. Organisatie
Het document Kwaliteit heeft een grote overlapping met het document Organisatie. Hoe wordt dit
proces in de organisatie ingebed, welke mensen worden hier op gezet en hoe behandeld men de
verslagen als kwaliteitsbeoordeling en/of kwaliteitsborging.
2. Kwaliteit 7. Projectfases
Het document Kwaliteit heeft deels te maken met de ontwerpfase. Worden de plannen zo opgesteld dat
de uitwerking, het bouwwerk daadzelf, de vooraf gestelde kwaliteit bezit zoals men had bedacht?
Kwaliteitsbeoordelingen en/of borging heeft vooral overlapping met de uitvoering. Tijdens deze fase
vinden de beoordelingen en borgingen plaats. In de nazorgfase is het document Kwaliteit wat minder
van toepassing.
2. Kwaliteit 8. Omgevingsaspecten
De context van het document Kwaliteit heeft geen overlapping met de context van het document
Omgevingsaspecten.
3. Planning 1. Risicomanagement
Bij het opstellen van de planning moet tijd gereserveerd worden voor het Risicomanagement. Voor het
opstellen van de planning moet men rekening houden met eventuele positieve en negatieve resultaten
uit het risicomanagement.
3. Planning 2. Kwaliteit
Ook hierbij geldt dat het kwaliteitsproces in de planning ingebed moet worden. Eventuele aanpassingen
van de planning, als gevolg van de uitkomsten van het kwaliteitsproces, hoort vooral bij de
(sub)document Planningsrisico’s.
3. Planning 4. Vergunningen
Het proces rondom vergunningen heeft veel invloed op de planning. Vooral de vergunningen planning
heeft invloed op de algemene planning van een project.
3. Planning 5. Communicatie
Overleg over de planning tussen verschillende partijen bevorderd de samenwerking. Wanneer de
andere partij weet hoe het project er voor staat, kan men hier op inspelen.
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3. Planning 6. Organisatie
De context van het document 3. Planningen heeft vrijwel geen overlapping met categorie 6. Organisatie.
Dit komt doordat de context van het document 3 vooral gericht is op het project en niet in een bredere
zin (organisatie breed). Wel kan men bepalen aan de hand van een planning wat de inzet van personeel
op het project zou moeten zijn.
3. Planning 7. Projectfases
De planning vindt plaats in de verschillende projectfases. Welke taken moeten er afgerond worden
zodat de doorlooptijd, start bouw tot en met de oplevering en eventuele nazorg, in kaart gebracht kan
worden?
3. Planning 8. Omgevingsaspecten
De tijdsduur van een project kan grote invloed hebben op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het
afzetten van een weg. Andere aspecten als de belasting van het project voor de omgeving en de
tijdsduur van uitvoerende werkzaamheden hebben een direct verband met de verschillende soorten
hinder (geluidshinder, stofhinder en trillingen).
4. Vergunningen 1. Risicomanagement
De context van het document Vergunningen heeft geen overlapping met de context van het document
Risicomanagement.
4. Vergunningen 2. Kwaliteit
De context van het document Vergunningen heeft geen overlapping met de context van het document
Kwaliteit.
4. Vergunningen 3. Planning
Vergunningen hebben een directe invloed op de planning. Het inventariseren van vergunningen, de
aanvragen en beheersing van deze vergunningen moeten bij het project ingepland worden.
4. Vergunningen 5. Communicatie
Bij het aanvragen van vergunningen is er veel communicatie vereist tussen de verschillende partijen. De
opdrachtgever moet de opdrachtnemer in kennis stellen welke vergunningen al aanwezig zijn of nog
aangevraagd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvergunning. Hiernaast is communicatie
met stakeholders, vooral de vergunning verstrekker, nodig voor dit proces.
4. Vergunningen 6. Organisatie
Het aanvragen van vergunningen overlapt enkele aspecten van het document Organisatie. Wie
coördineert de vergunningen en wie houdt de vergunningen instant zijn belangrijke vragen.
4. Vergunningen 7. Projectfases
Het document Vergunningen overlapt de ontwerp- en uitvoeringsfase. Tijdens deze fases worden
vergunningen geïnventariseerd en aangevraagd. Tijdens de nazorg zijn er geen vergunningen meer
nodig.
4. Vergunningen 8. Omgevingsaspecten
De context van het document 4 Vergunningen heeft geen overlapping met de context van het document
8 Omgevingsaspecten.
5. Communicatie 1. Risicomanagement
Vooral schriftelijke communicatie vindt plaats in het document Risicomanagement. Verder de overleg
tussen technici en overige partijen.
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5. Communicatie 2. Kwaliteit
Ook bij deze overlapping vindt er vooral communicatie plaats tussen de documenten. Eventueel met
toevoeging van mondelinge communicatie tussen andere partijen.
5. Communicatie 3. Planningen
De planning van een project dient gecommuniceerd te worden met andere partijen. Vorderingen van
het project heeft namelijk invloed op de acties en/of reacties van deze andere partijen.
5. Communicatie 4. Vergunningen
Voor de aanvraag van vergunningen, het inventariseren en beheersen ervan, is communicatie nodig. Dit
kan zowel mondeling- als schriftelijk plaatsvinden.
5. Communicatie 6. Organisatie
Communicatie naar de interne organisatie van een project heeft gevolgen voor de werkwijze van de
organisatie. Deze informatie (communicatie van het project) heeft gevolgen voor het opstellen van
processen, strategische overwegingen van de organisatie en de voortgang van het project zelf(door
middel van intern overleg).
5. Communicatie 7. Projectfases
In deze drie fases van het project (de ontwerp-, uitvoerings- en nazorgfase) vindt communicatie plaats
tussen de verschillende partijen. Zij voorzien elkaar van informatie waardoor de voortgang van het
project ingevuld kan worden.
5. Communicatie 8. Omgevingsaspecten
Voor omgevingsaspecten is veel communicatie nodig. Stakeholders dienen op de hoogte gesteld te
worden van het project. Ook dient het project gecommuniceerd te worden met het verkeer. Denk aan
omleidingen en afzettingen. Verder dienen omwonenden op de hoogte gesteld te worden van
bouwwerkzaamheden om klachten zo ver mogelijk te voorkomen.
6. Organisatie 1. Risicomanagement
Voor een organisatie is het van belang dat zij een risicomanagement hebben ingebed. Kerntaak van vele
organisaties is zichzelf constant blijven verbeteren. Met het uitvoeren van een risicomanagement door
de juiste personen is een organisatie in staat zichzelf te verbeteren.
6. Organisatie 2. Kwaliteit
Het proces rondom de kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging zal ook in de (project)organisatie
ingebed moeten worden. De juiste mensen met de juiste skills dragen bij aan een goed proces.
6. Organisatie 3. Planning
Hoeveel manuren besteedt een organisatie aan planningen, welk niveau hebben deze mensen en
hoeveel ‘druk’ zit er achter een planning vanuit de organisatie. Dit zijn enkele redenen voor
overlappingen met elkaar.
6. Organisatie 4. Vergunningen
Net zoals bij de vorige processen, is het slagen van dit proces deels afhankelijk van de organisatie. Hoe
wordt dit proces opgesteld en welke personeelsleden worden hierop gezet?
6. Organisatie 5. Communicatie
De manier van bedrijfsvoering heeft veel gevolgen op de manier van communicatie met andere partijen.
De manier van bedrijfsvoeren kan namelijk een grote impact hebben op andere partijen zoals
onderaannemers en een combinant.
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6. Organisatie 7. Projectfases
De inzet van personeel tijdens een project heeft veel impact op het project zelf. Wat is het
opleidingsniveau van het personeel, hoeveel man wordt er op een project gezet en wat zijn strategische
overwegingen bij een project. Dit zijn slechts enkele vragen die spelen bij de overlapping tussen beide.
6. Organisatie 8. Omgevingsaspecten
De visie van een opdrachtnemer op een project kan veel gevolgen hebben voor de omgeving. Wordt de
omgang van de opdrachtnemer met de omgeving gerespecteerd of ontstaan er geschillen? Dit heeft
voornamelijk te maken met de opzet van de organisatie richting de buitenwereld.
7. Projectfases 1. Risicomanagement
Naar mate meer projecten in de uitvoering zitten, hoe meer risico gemanaged dient te worden.
Hierdoor hebben de projectfases een directe overlapping met risicomanagement. Ontwerpbeslissingen
en vooral de uitvoeringsmethode vragen een bepaald niveau van risicomanagement.
7. Projectfases 2. Kwaliteit
De opdrachtgever vraagt een bepaalde kwaliteit bij de aanbesteding. Vooral in de ontwerpfase moet
deze vraag verwerkt worden in het ontwerp. Het kan zelfs voorkomen dat er bepaalde voorzieningen in
het ontwerp aangebracht moeten worden zodat kwaliteit op een bepaalde manier meetbaar is.
7. Projectfases 3. Planning
De inzet van personeel is deels afhankelijk van de fase waarin de projecten van een organisatie
bevinden. Het inschrijven op nieuwe projecten is niet verstandig wanneer er op korte termijn niemand
beschikbaar is doordat zij allemaal in de uitvoering zitten (wanneer dit het gros van de organisatieindeling is).
7. Projectfases 4. Vergunningen
Tijdens de ontwerpfase worden er vergunningen aangevraagd. Hierdoor hebben deze twee document
een directe link tot elkaar. Ook kunnen er vergunningen nodig zijn tijdens de uitvoering van een project.
Denk aan een milieu of sloopvergunning.
7. Projectfases 5. Communicatie
In alle fases van het project vindt er communicatie plaats. Onder bepaalde omstandigheden vindt er
meer communicatie plaats dan onder andere omstandigheden.
7. Projectfases 6. Organisatie
Net zoals bij de overlapping tussen Projectfases – Planning, is het ook hier van belang om te weten wat
de mogelijkheden zijn voor een organisatie. BESIX Nederland heeft weliswaar meer mensen in de
uitvoering dan in de ontwerpfases (waaronder aanbestedingsfase) maar dit wil niet zeggen dat zij ‘meer’
kunnen uitvoeren dan er aanbesteedt kan worden. De organisatie moet dus rekening houden met het
stadium (de fase) van het projecten dat zij hebben.
7. Projectfases 8. Omgevingsaspecten
De uitvoeringsfase heeft een directe link met omgevingsaspecten. De bouwmethode die gehanteerd
wordt kan voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de omgeving. Ook kunnen omwonende en
verkeersdeelnemers last ondervinden van een project dat in de uitvoering is. In de ontwerpfase moet
men hier al rekening mee houden.
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8. Omgevingsaspecten 1. Risicomanagement
Verschillende omgevingsaspecten hebben invloed op het gehanteerde risicomanagement. Welke
omgevingsaspecten vormen risico’s voor het project en welk niveau van risicomanagement wordt er
‘gevraagd’ door de omgeving?
8. Omgevingsaspecten 2. Kwaliteit
De locatie van een project kan van grote invloed zijn op de kwaliteit er van. Staat, als voorbeeld, een
gebouw aan zee of in een moerassig gebied? De locatie/omgeving van een project staat dus in direct
verband met de kwaliteit er van.
8. Omgevingsaspecten 3. Planning
Ook de planning wordt aangepast naar maten het aantal, en de soort, omgevingsaspecten. Het in kaart
brengen van alle omgevingsobjecten, het beheersen en anticiperen op de omgevingsobjecten gaat
gepaard met een bepaalde tijd.
8. Omgevingsaspecten 4. Vergunningen
Bouw-, sloop- en milieuvergunningen zijn drie voorbeelden van vergunningen die aangevraagd moeten
worden waarbij omgevingsaspecten een significante rol uitmaakt.
8. Omgevingsaspecten 5. Communicatie
Bij een project, waarbij omgevingsaspecten in kaart gebracht worden, vindt er overleg plaats tussen
verschillende partijen. Voor het verleggen van Kabels dient er bijvoorbeeld een klic-melding gedaan te
worden. Deze informatie dient overlegt te worden met een onderaannemer die de kabel daadwerkelijk
verlegd.
8. Omgevingsaspecten 6. Organisatie
Een voorbeeld van een omgevingsaspect dat invloed uitoefent op de organisatie is de opwarming van de
Aarde. Het (milieuonvriendelijk) beleid en bedrijfsvoering van een organisatie wordt aangepast wanneer
de omgeving vraagt om een milieuvriendelijker beleid. Wanneer een organisatie dit beleid niet zou
volgen, dan zal de continuïteit van de organisatie in gevaar kunnen komen.
8. Omgevingsaspecten 7. Projectfase
Kabels & Leidingen dienen beheerst te worden wanneer een project zich in de uitvoeringsfase bevindt.
De keus van de bouwmethode, en dus ook het ontwerp, hangt deels af van de omgevingsaspecten.
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5.7 (sub)documenten t.b.v. EMVI-criteria
Totaal
aantal
25

Aantal

(sub)document

Projectnummers

4
2
2
4
1
1
11

1. Risicomanagement
1.1 Risicoanalyse
1.2 Kans x gevolg
1.3 Beheersmaatregelen
1.3.1 Ontzorgen Opdrachtgever
1.4 Risico Beperking
1.5 Kansen
1.6 Overig Risicomanagement

1
7
2

2. Kwaliteit
2.1 Kwaliteitbeoordeling
2.2 Kwaliteitborging
2.3 Overig Kwaliteit

1
1, 3, 9, 13, 17, 18
1, 12

4
1
3
2
4
1

3. Planning
3.1 Projectplanning
3.1.1 Projectfasering
3.2 Kritieke Pad
3.3 Planningsrisico's
3.4 Beheersmaatregelen
3.5 Doorlooptijden

3, 9, 12, 18
13
3, 13, 18
20
10, 15, 20
13

5
4
2
1

4. Vergunningen
4.1 Vergunningen inventarisatie
4.2 Vergunningen planning
4.3 Vergunningen beheersing
4.4 Overig Vergunningen

3, 4, 13
3, 4
3, 4
6

2
1
6
1
1

5. Communicatie
5.1 Communicatie OG-ON
5.2 Communicatie Onderaannemers
5.3 Communicatie Stakeholders
5.4 Communicatie Combinant
5.5 Overig Communicatie

1, 5
1
6, 7, 10, 17
16
13

3
2
2
1

6. Organisatie
6.1 Projectdoel
6.2 Belangen
6.3 Strategie
6.4 Continuïteit Organisatie

1, 10
1, 7
1, 18
1

10

15

12

11

22
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11, 12, 16, 18
11, 16
10, 11
1, 8, 11
15
7
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
13, 15, 17

Dubbele
projecten

2x1

2x4, 2x17

2x1

2x20
2x15

2x3, 2x4
3x4

2x7, 2x17

2x1
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Totaal
aantal

Aantal
2
6
1
1
3
1

15

(sub)document

Projectnummers

6.5 Organogram
6.6 Projectorganisatie
6.6.1 Sleutelfunctionarissen
6.6.2 Managementstrategie
6.7 Uitvoeringsorganisatie
6.8 Communicatielijnen (Veri-matrix)

1
3
5
1

7. Projectfases
7.1 Ontwerp
7.1.1 Beheersing
7.1.2 Middelen
7.1.3 Planning documenten
Ontwerpproces
7.1.4 Ontwerp in relatie tot
Uitvoering
7.1.5 ontwerp in relatie tot omgeving
7.2 Uitvoering
7.2.1 Uitvoeringsplan
7.3 Nazorg

3
2
2
4
5
7
2
2
2
2
2
2

8. Omgevingsaspecten
8.1 Omgevingsobjecten
8.1.1 Kabels & Leidingen
8.1.2 Gebouwen
8.2 Verkeersmanagement
8.2.1 Voertuig Verlies Uren (VVU)
8.2.2 Minimaliseren Verkeershinder
8.2.3 Middelen/maatregelen
8.2.4 Handhaving (vaar/spoor)wegen
8.3 Ecologie
8.4 Geluidshinder/overlast
8.5 Stofhinder/overlast
8.6 Trillingen
8.7 Overig Omgevingsaspecten

2
1
1
1

35

Dubbele
projecten

5, 18
3, 4, 15, 17, 18
18
10
7, 13, 15
5

2x15

1
1
13

2x1

1
1
3, 14, 16
3, 4, 9, 12, 19
18

6, 13
6, 17
6, 15
5, 10, 11
7, 11, 13, 17, 18, 20
5, 10, 11, 20
6
14, 20
7, 17
7, 17
7, 17
11,19

2x6

2x10
2x5, 2x10, 2x11
2x6

Tabel 55 Overzicht (sub)Documenten t.b.v. EMVI-criteria
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5.8 Overzicht aantal punten te behalen per (sub)document
Projecten

Punten
Totaal te
behalen

Punten per (sub)document

11, 12, 16,
18
11, 16

45,50

3,30

8,90

28,30

3,30

25,00

1.3 Beheersmaatregelen
1.3.1 Ontzorgen
Opdrachtgever
1.4 Risico Beperking

10, 11

21,82

18,52

3,30

1, 8, 11

67,50

7,50

50,00

10,00

15

5,50

5,50

1.5 Kansen

7

25,00

25,00

1.6 Overig
Risicomanagement

2, 3, 4, 5, 7,
9, 10, 13,
15, 17

181,60

33,30

15,00

24,00

10,00

25,00

7,50

1

6,00

6,00

1, 3, 9, 13,
17, 18
1, 12

47,17

14,00

11,67

7,50

3,90

1,80

8,30

10,40

1,50

8,90

0

0,00

3.1 Projectplanning

3, 9, 12, 18

28,86

7,50

7,50

8,90

4,96

3.1.1 Projectfasering
3.2 Kritieke Pad

13

3,90

3,90

3, 13, 18

16,36

7,50

3,90

4,96

3.3 Planningsrisico's

20

31,20

31,20

3.4 Beheersmaatregelen
3.5 Doorlooptijden

10, 15, 20

45,50

7,40

22,50

15,60

13

3,90

3,90

3, 4, 13

11,40

6,00

5,40

3, 4

11,10

3,00

8,10

3, 4

5,70

3,00

2,70

6

7,14

7,14

1, 5

11,30

8,00

1

12,00

12,00

6, 7, 10, 17

43,70

7,14

16

25,00

25,00

13

3,90

3,90

(sub)document
1. Risicomanagement
1.1 Risicoanalyse
1.2 Kans x gevolg

25,00

8,30

7,40

3,90

5,50

2. Kwaliteit
2.1 Kwaliteitbeoordeling
2.2 Kwaliteitborging
2.3 Overig Kwaliteit
3. Planning

4. Vergunningen
4.1 Vergunningen
inventarisatie
4.2 Vergunningen
planning
4.3 Vergunningen
beheersing
4.4 Overig Vergunning
5. Communicatie
5.1 Communicatie
OG-ON
5.2 Communicatie
Onderaannemers
5.3 Communicatie
Stakeholders
5.4 Communicatie
Combinant
5.5 Overig
Communicatie
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(sub)document
6. Organisatie

Projecten

Punten Totaal

Punten per (sub)documenten

6.1 Projectdoel

1, 10

18,40

11,00

7,40

6.2 Belangen

1, 7

20,50

8,00

12,50

6.3 Strategie

1, 18

11,30

3,00

8,30

6.4 Continuïteit
Organisatie
6.5 Organogram

1

12,00

12,00

5, 18

5,78

3,30

2,48

6.6 Projectorganisatie

3, 4, 15, 17, 18

21,38

3,00

2,70

13,20

6.6.1 Sleutelfunctionarissen
6.6.2 Managementstrategie
6.7 Uitvoeringsorganisatie
6.8 Communicatielijnen

18

2,48

2,48

10

7,40

7,40

7, 13, 15

21,90

12,50

3,90

5,50

5

3,30

3,30

0

0,00

7.1.1 Beheersing

1

6,00

6,00

7.1.2 Middelen

1

3,00

3,00

7.1.3 Planning
documenten Ontwerp
7.1.4 Ontwerp in
relatie tot Uitvoering
7.1.5 ontwerp in
relatie tot omgeving
7.2 Uitvoering

13

3,90

3,90

1

4,00

4,00

1

4,00

4,00

3, 14, 16

103,67

11,67

67,00

25,00

7.2.1 Uitvoeringplan
7.3 Nazorg

3, 4, 9, 12, 19

50,74

11,67

14,00

7,50

18

14,88

14,88

0

0,00

6, 13

14,24

12,39

1,85

6, 17

16,36

5,25

11,11

6, 15

46,43

21,43

25,00

5, 10, 11

77,22

35,00

22,22

20,00

7, 11, 13, 17,
18, 20
5, 10, 11, 20

78,33

3,13

5,00

99,52

40,00

22,22

6

10,50

10,50

14, 20

45,63

33,33

12,30

8.4 Geluidshinder/
overlast
8.5 Stofhinder/
overlast
8.6 Trillingen

7, 17

6,80

3,13

3,67

7, 17

6,80

3,13

3,67

7, 17

6,80

3,13

3,67

8.7 Overig Omgeving

11,19

13,67

5,00

8,67

7. Projectfases
7.1 Ontwerp

8. Omgevingsaspecten
8.1 Omgevingsobject.
8.1.1 Kabels &
Leidingen
8.1.2 Gebouwen
8.2 Verkeersmanagement
8.2.1 Voertuig
Verlies Uren (VVU)
8.2.2 Minimaliseren
Verkeershinder
8.2.3 Middelen/
maatregelen
8.2.4 Handhaving
(vaar/spoor)wegen
8.3 Ecologie

2,48

8,90

8,67

36,23

5,55

16,12

25,00

12,30

12,30
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5.9 Waarderingspunten per (sub)document
(sub)document

Aantal keer
gevraagd

Punten

Percentage Punten
van het geheel

Waarderingspunten

1. Risicomanagement
1.1 Risicoanalyse
1.2 Kans x gevolg
1.3 Beheersmaatregelen
1.3.1 Ontzorgen
Opdrachtgever
1.4 Risico Beperking
1.5 Kansen
1.6 Overig Risicomanagement

4
2
2
4

45,50
28,30
21,82
67,50

3,17%
1,97%
1,52%
4,70%

8,74
2,72
2,09
12,96

1
1
11

5,50
25,00
181,60

0,38%
1,74%
12,64

0,26
1,20
95,89

2. Kwaliteit
2.1 Kwaliteitsbeoordeling
2.2 Kwaliteitsborging
2.3 Overig Kwaliteit

1
7
2

6,00
47,17
10,40

0,42%
3,28%
0,72

0,29
15,85
1,00

3. Planning
3.1 Projectplanning
3.1.1 Projectfasering
3.2 Kritieke Pad
3.3 Planningsrisico's
3.4 Beheersmaatregelen
3.5 Doorlooptijden

4
1
3
2
4
1

28,86
3,90
16,36
31,20
45,50
3,90

2,01%
0,27%
1,14%
2,17%
3,17%
0,27%

5,54
0,19
2,36
3,00
8,74
0,19

5

11,40

0,79%

2,74

4
2
1

11,10
5,70
7,14

0,77%
0,40%
0,50

2,13
0,55
0,34

2
1

11,30
12,00

0,79%
0,84%

1,08
0,58

6

43,70

3,04%

12,59

1

25,00

1,74%

1,20

1

3,90

0,27

0,19

4. Vergunningen
4.1 Vergunningen
inventarisatie
4.2 Vergunningen planning
4.3 Vergunningen beheersing
4.4 Overig Vergunningen
5. Communicatie
5.1 Communicatie OG-ON
5.2 Communicatie
Onderaannemers
5.3 Communicatie
Stakeholders
5.4 Communicatie
Combinant
5.5 Overig Communicatie
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(sub)document

Aantal keer
gevraagd

6. Organisatie
6.1 Projectdoel
6.2 Belangen
6.3 Strategie
6.4 Continuïteit
Organisatie
6.5 Organogram
6.6 Projectorganisatie
6.6.1 Sleutel functionarissen
6.6.2 Managementstrategie
6.7 Uitvoeringsorganisatie
6.8 Communicatielijnen
7. Projectfases
7.1 Ontwerp
7.1.1 Beheersing
7.1.2 Middelen
7.1.3 Planning Documenten
Ontwerpproces
7.1.4 Ontwerp in relatie tot
de Uitvoering
7.1.5 Ontwerp in Relatie tot
de Omgeving
7.2 Uitvoering
7.2.1 Uitvoeringsplan
7.3 Nazorg
8. Omgevingsaspecten
8.1 Omgevingsobjecten
8.1.1 Kabels & Leidingen
8.1.2 Gebouwen
8.2 Verkeersmanagement
8.2.1 Voertuig Verlies Uren
(VVU)
8.2.2 Minimaliseren
Verkeershinder
8.2.3 Middelen/Maatregelen
8.2.4 Handhaving
(vaar/spoor)wegen
8.3 Ecologie
8.4 Geluidshinder/overlast
8.5 Stofhinder/overlast
8.6 Trillingen
8.7 Overig Omgevingsaspecten
Totaal:

Punten

Percentage Punten
van het geheel

Puntenwaardering

3
2
2
1

18,40
20,50
11,30
12,00

1,28%
1,43%
0,79%
0,84%

2,65
1,97
1,08
0,58

2
6
1
1
3
1

5,78
21,38
2,48
7,40
21,90
3,30

0,40%
1,49%
0,17%
0,52%
1,52%
0,23%

0,55
6,16
0,12
0,36
3,15
0,16

0
2
1
1

0,00
6,00
3,00
3,90

0,00%
0,42%
0,21%
0,27%

0,00
0,58
0,14
0,19

1

4,00

0,28%

0,19

1

4,00

0,28%

0,19

3
5
1

103,67
50,74
14,88

7,22%
3,53%
1,04%

14,93
12,18
0,71

0
3
2
2
4

0,00
14,24
16,36
46,43
77,22

0,00%
0,99%
1,14%
3,23%
5,37%

0,00
2,05
1,57
4,46
14,83

5

78,33

5,45%

18,80

7
2

99,52
10,50

6,93%
0,73%

33,44
1,01

2
2
2
2
2

45,63
6,80
6,80
6,80
13,67
1.436,68

3,18%
0,47%
0,47%
0,47%
0,95
100,00%

4,38
0,65
0,65
0,65
1,31

145
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5.10 Prioritering van de (sub)documenten
Positie

(sub)document

Puntenwaardering

Positie

(sub)document

Puntenwaardering

1

1.6 Overig Risicomanagement

95,89

31

6.3 Strategie

1,08

2

8.2.3 Middelen/maatregelen

33,44

32

1,01

3

18,80

33

4

8.2.2 Minimaliseren
Verkeershinder
2.2 Kwaliteitsborging

8.2.4 Handhaving
(vaar/spoor)wegen
2.3 Overig Kwaliteit

15,85

34

7.3 Nazorg

0,71

5

7.2 Uitvoering

14,93

35

8.4 Geluidshinder/overlast

0,65

6

14,83

36

8.5 Stofhinder/overlast

0,65

7

8.2.1 Voertuig Verlies Uren
(VVU)
1.3.1 Ontzorgen Opdrachtgever

12,96

37

8.6 Trillingen

0,65

8

5.3 Communicatie Stakeholders

12,59

38

0,58

9

7.2.1 Uitvoeringsplan

12,18

39

5.2 Communicatie
Onderaannemers
6.4 Continuïteit Organisatie

10

1.1 Risicoanalyse

8,74

40

7.1.1 Beheersing

0,58

11

3.4 Beheersmaatregelen

8,74

41

6.5 Organogram

0,55

12

6.6 Projectorganisatie

6,16

42

0,55

13

3.1 Projectplanning

5,54

43

4.3 Vergunningen
beheersing
6.6.2 Managementstrategie

14

8.2 Verkeersmanagement

4,46

44

4.4 Overig Vergunningen

0,34

15

8.3 Ecologie

4,38

45

2.1 Kwaliteitsbeoordeling

0,29

16

6.7 Uitvoeringsorganisatie

3,15

46

1.4 Risico Beperking

0,26

17

3.3 Planningsrisico's

3,00

47

0,19

18

4.1 Vergunningen inventarisatie

2,74

48

19

1.2 Kans x gevolg

2,72

49

7.1.4 Ontwerp in relatie tot
Uitvoering
7.1.5 ontwerp in relatie tot
omgeving
3.1.1 Projectfasering

20

6.1 Projectdoel

2,65

50

3.5 Doorlooptijden

0,19

21

3.2 Kritieke Pad

2,36

51

5.5 Overig Communicatie

0,19

22

4.2 Vergunningen planning

2,13

52

0,19

23

1.3 Beheersmaatregelen

2,09

53

24

8.1.1 Kabels & Leidingen

2,05

54

7.1.3 Planning documenten
Ontwerpproces
6.8 Communicatielijnen
(Veri-matrix)
7.1.2 Middelen

25

6.2 Belangen

1,97

55

6.6.1 Sleutelfunctionarissen

0,12

26

8.1.2 Gebouwen

1,57

56

3. Planning

0,00

27

8.7 Overig Omgevingsaspecten

1,31

58

6. Organisatie

0,00

28

1.5 Kansen

1,20

59

7. Projectfases

0,00

29

5.4 Communicatie Combinant

1,20

60

7.1 Ontwerp

0,00

30

5.1 Communicatie OG-ON

1,08

61

8.1 Omgevingsobjecten

0,00

1,00

0,58

0,36

0,19
0,19

0,16
0,14

Tabel 58 Prioritering van de (sub)Documenten

Rens van den Hurk
Lars Rensing

Barendrecht

P a g i n a | 186

Bijlage 5 Omschrijving van de projecten

5.11 Waarderingspunten per documenten
Document
1. Risicomanagement
2. Kwaliteit
3. Planning
4. Vergunningen
5. Communicatie
6. Organisatie
7. Projectfases
8. Omgevingsaspecten
Totaal

Aantal keer
gevraagd
25
10
15
12
11
22
15
35
145

Punten
375,22
63,57
129,72
35,34
95,90
124,44
190,19
422,30
1.436,68

Percentage Punten Puntenwaardering
van het geheel
26,12%
450,30
4,42%
30,52
9,03%
93,41
2,46%
20,36
6,68%
50,64
8,66%
131,42
13,24%
136,95
29,39%
709,51
100,00%

Tabel 59 Puntenwaardering per document

5.12 Prioritering van de documenten
Positie
1
2
3
4
5
6
7
8

Document
8. Omgevingsaspecten
1. Risicomanagement
7. Projectfases
6. Organisatie
3. Planning
5. Communicatie
2. Kwaliteit
4. Vergunningen

Puntenwaardering
709,51
450,30
136,95
131,42
93,41
50,64
30,52
20,36

Tabel 60 Prioritering van de documenten
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5.13 Overlappingsmatrix
1.
Risicomanagement

2.
Kwaliteit

3.
Planning

4.
Vergunningen

5.
Communicatie

6.
Organisatie

7.
Projectfases

8.
Omgevingsaspecten

1. Risicomanagement

2. Kwaliteit
3. Planning
4. Vergunningen
5. Communicatie
6. Organisatie
7. Projectfases
8. Omgevingsaspecten
Tabel 61 Overlapping Matrix Documenten

Toelichting:

De Tabel moet gelezen worden vanuit de boven naar beneden.
Zo heeft document 1. Risicomanagement een overlapping met document 2. Kwaliteit
Daarentegen heeft document 2. Kwaliteit geen overlapping met document 1. Risicomanagement.
zie voor extra uitleg de toelichting hiervoor.
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