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AANBESTEDEN

Effectieve gunningcriteria
Vaak wordt geklaagd over 
aanbestedingen met 
gunning op prijs en 
kwaliteit. Vroeger heette 
dat de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving,  
nu de Beste Prijs-
Kwaliteitsverhouding. 
Volgens critici is er weinig 
veranderd: de inschrijver 
met de laagste prijs krijgt  
nog steeds de opdracht. 
Waarom dan al die moeite? 
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Bij aanbestedingen op prijs en 
kwaliteit denkt de opdracht-
gever na over wat hij nu echt 
wil en waarop hij de markt 
wil uitdagen. Potentiële op-

drachtnemers bepalen op basis van 
deze eisen en wensen hun inschrijving. 
Domweg inschrijfstaten invullen zoals 
vroeger kan niet meer en een goede in-
schrijving kost tijd, geld en vooral aan-
dacht.  Des te groter is de frustratie als 
de opdracht net niet wordt gepakt. Klopt 
het beeld nu wel dat het allemaal niets 
uitmaakt? Het is niet gemakkelijk om 

riaprijs, plan van aanpak, plaatsingsbe-
lofte en reputatie (past performance) in 
de loop der tijd. Dit maakte het mogelijk 
de effecten van deze kwaliteitscriteria te 
beoordelen.

Wat bleek: de aanbiedingen worden 
kwalitatief echt anders en beter. Met 
name criteria waarop in de uitvoering ook 
werd afgerekend zijn effectief. Daarnaast 
is reputatie redelijk effectief, maar dit ge-
bruiken we nu liever niet als criterium. 

De onderzoekers plaatsten een kant-
tekening: de prijzen stegen met het ge-
wicht van de criteria mee. Voor een rati-
onele inkoper een argument om niet 
altijd de allerbeste oplossing te willen.

Het beeld uit dit onderzoek is dus hel-
der: het gunnen op kwaliteit leidt tot be-
tere oplossingen en tot hogere prijzen. 
Natuurlijk wordt ook dan een opdracht  
nog best wel eens aan de laagste in-
schrijver gegund, maar de oplossingen 
zijn wezenlijk anders: ze sluiten beter 
aan bij de wensen van de maatschappij. 
Opmerkelijk is dat de race tot the bot-
tom uitblijft: ook nieuwkomers richten 
zich op kwaliteit. En dat laatste is voor 
iedereen werkzaam in welke sector dan 
ook een belangrijk gegeven!
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deze vraag te onderzoeken, omdat je 
veel vergelijkbare aanbestedingen en 
het eindresultaat van de opdracht moet 
hebben voor een voldragen uitspraak. 

In 2013 hadden de onderzoekers van 
de VU en de Universiteit Maastricht 
deze data en voerden zij een economi-
sche analyse uit naar de aanbestedingen 
voor de re-integratietrajecten van het 
UWV. De onderzoekers hadden data van 
maar liefst 843 vergelijkbare aanbeste-
dingen met meer dan 6000 offertes, in-
clusief de gegevens over de slagingskans 
van de verschillende re-integratietrajec-
ten. Bij deze aanbestedingen varieerden 
de gewichten van de subgunningscrite-

De vakantie is weer in aantocht. Voor ve-
len een tocht naar het buitenland. Waar 
je de taal maar deels machtig bent. Maar 
toch begrijp je een hoop. Niet omdat je 
de woorden precies herkent, maar dank-
zij de context. De rest van de zin dus. En 
de ‘handen en voeten’. Vaak snap je zo 
precies wat de ander bedoelt.
Diezelfde context mist zo vaak bij gun-
ningcriteria. Of het nou is uit angst. Of uit 
een drang naar transparantie. Het blijft 
vaak bij één of twee zinnetjes. En vervol-
gens een uitputtende beschrijving van de 
scoringsmethode. Dat dan weer wel.
Ook de ‘handen en voeten’ ontbreken. 
Alles loopt via TenderNed. Een goedge-
plaatste vraag wil nog wel eens voor ver-

heldering zorgen. Maar vaak ook niet. ‘Zie 
bestek’. 
Daar is weinig lol aan te beleven. Voor 
beide zijden. Want als je elkaar echt niet 
verstaat, wordt het ook niet gezellig. Je 
wordt er onzeker van. Weet niet wat er 
gaat gebeuren. En waarom het gebeurt.
Context hoort er dus bij in een aanbeste-
ding. Zeker bij gunningcriteria. Waarom 
wordt dit gevraagd? Wat zit erachter? Wat 
is het doel? Van welke oplossingen wordt 
de opdrachtgever blij? Als dat allemaal 
helder is, komen er ook mooie reacties. 
Reacties die passen op je wens. De in-
schrijvers hebben het begrepen! Hoe 
heerlijk is dat?
Let er nog eens op de komende weken. 

En beeld je in dat de buschauffeur alleen 
een kaartje omhooghoudt met één for-
mele, Spaanse zin. Of dat de dame bij het 
museum een Tsjechisch stenciltje over-
handigt. Terwijl je alleen vraagt hoe laat 
het museum morgen open gaat. En neem 
die ervaring na de vakantie mee. Als op-
drachtgever om actief context te ver-
schaffen. En als deelnemer om er tijdig 
om te vragen. Dan wordt het ook na de 
vakantie een mooie tijd!

Joost Fijneman
Plaatsvervangend directeur  
Bedrijfsvoering en Dienstverlening 
Bouwend Nederland

JOOST FIJNEMAN

Context


