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Voorwoord 

 

Om voor een aanbesteding wegingsfactoren te bepalen tast je met de betrokken deskundigen af 

hoe zwaar een aantal abstracte grootheden, de criteria, zich onderling verhoudt. Daarbij blijkt een 

verdeling van wegingspercentages steeds lastiger naarmate er meer criteria zijn. Een rangorde 

daarin aanbrengen lukt meestal wel, maar om met een groep consensus te bereiken over vijf of 

meer criteria vraagt om een hulpmiddel. 

De Belastingdienst beschikt sinds 2011 over software voor die bepaling van wegingsfactoren, 

gebaseerd op het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP, Saaty 1970). AHP is een breed 

toepasbaar beslissingshulpmiddel dat ook de NEVI in haar trainingsprogramma voor inkopers 

heeft opgenomen. Intern adviserende bedrijfseconomen hebben bij de Belastingdienst deze 

methode met behulp van een excel-programma geïntroduceerd in een aantal inkooptrajecten 

waarin zij betrokken waren. Gestimuleerd door enthousiaste reacties in deze pilots evolueerde het 

programma tot een tool die uiteindelijk ook buiten de Belastingdienst lof oogstte op een PIANOO 

congres in juni 2012.  

 

Om na de pilots deze methode verder uit te rollen bij de Belastingdienst zijn vier artikelen 

geschreven als introductie en gebruiksaanwijzing. Via PIANOO zijn deze artikelen nu 

samengebracht en voor een breder publiek beschikbaar gemaakt. De artikelen hebben de 

volgende opbouw: delen 1 en 2 zijn een ludieke kennismaking met de AHP-methode om tot een 

verdeling van de gunningspercentages te komen. De lezer kijkt mee met inkoper Erik de Vos die 

de verdelingsproblematiek ervaart en door een collega met vallen en opstaan een eenvoudige 

variant van de  AHP-methode leert hanteren. Tegelijk worden de grenzen van die methode en de 

psychologie achter het criterium „geld‟ besproken. In deel 3 wordt de methode uitgediept voor 

toepassing in het inkoopproces met de schermen uit de tool ter illustratie. In feite is dit een 

gebruiksaanwijzing voor de tool zelf die ook via PIANOO beschikbaar is gemaakt. Deel 4 tenslotte 

biedt een blik onder de motorkap van de methode. Dit deel is niet noodzakelijk voor toepassing of 

begrip ervan, maar geeft nadere uitleg over de werking van de tool en met name over de werking 

van de consistentiecheck daarin. 

 

Apeldoorn, 2 oktober 2012 

 

Pieter van Dorth 

Gertjan Schut 

 

Unit Inkoop Belastingdienst 
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Deel 1 De Jungle van verdelen 

Langzaam vult de vergaderzaal zich met strijdlustige collega‟s. Johan Olifant, vertegenwoordiger 

van de afdeling Beheer, zit al triomfantelijk aan het eind van de tafel. Zijn gedachten gaan uit naar 

zijn inbreng in deze vergadering. Hij is absoluut voornemens om ditmaal zijn gewicht in de  schaal 

te gooien. Naast hem zit Caroline de Leeuw, net binnengekomen. Caroline is productmanager en 

vertegenwoordigt de techniek. Het is al weer een lange tijd terug dat zij gegeten heeft. Haar maag 

knort en datzelfde kan gezegd worden van haar humeur. Niet lang daarna komt Bart Krokodil van 

de afdeling Onderhoud. Heel rustig glijdt hij de vergaderkamer binnen en zoekt zijn plek. Hij gaat 

bewust op een kleine afstand zitten van Johan Olifant en Caroline de Leeuw. Uit ervaring weet hij 

dat het observeren van hun gedrag tijdens de vergadering van levensbelang is. 

 

Nu komt ook Erik de Vos binnen. Hij heeft zijn laptop onder de ene arm en zijn dossierstukken 

onder de andere. Ondanks zijn goede voorbereidingen is hij toch een beetje zenuwachtig. Het 

wordt een vergadering waarvan veel zal afhangen. Het is namelijk niet de eerste vergadering over 

dit onderwerp. Ondanks dat ze met z‟n vieren zijn , is het muisstil. Caroline tuurt in haar stukken en 

heroverweegt haar aanvalsstrategie. Bart Krokodil observeert, zijn ogen zijn om de beurt gericht 

op Caroline en dan weer op Johan met af en toe een blik naar Erik. Erik probeert het ijs te breken. 

Hij vertelt een grapje en heel even worden de lippen opgetrokken om vervolgens weer in een ijzige 

spanning terug te veren. Een ieder herinnert zich de vorige vergadering nog en beseft dat het in 

deze vergadering moet gebeuren. Bert, hoofd Inkoop, de leider van de jungle, was de vorige keer 

niet tevreden. Hij had resultaat verwacht en dat was er niet gekomen. In tegenstelling, de str ijd 

had zich verhard.  

 

Zo slim als Erik de Vos is, ging hij na afloop van het vorig overleg meteen te rade bij een collega. 

Het was prettig om met een collega te delen hoe lastig het soms is om tot een goede verdeling van 

de gunningscriteria te komen, vooral als de zaal gevuld is met de zeer gretige collega‟s vanuit de 

business. Jan-Jaap Aap, senior Inkoper, is altijd behendig en snel. Al gauw moest hij denken aan 

een module die hij volgde tijdens zijn NEVI-opleiding. Specifiek werd hier ingegaan op hoe het 

onderling belang van de (sub)criteria op eenvoudige wijze kan worden bepaald. Jan-Jaap en Erik 

nemen er even de tijd voor en na een uurtje kent Erik de methode
1
. Op zijn eigen werkplek stoeit 

hij er nog een paar keer mee. Erik is er nu van overtuigd dat dit instrument hem gaat helpen 

tijdens de volgende vergadering.  

 

Erik sluit zijn laptop aan op de beamer. Geen beeld. Bart komt hem te hulp en het duurt even 

voordat het spreadsheet zichtbaar wordt op het scherm. Caroline, Johan en Bart worden stil en 

kijken verbaasd naar de nog lege matrix die op het scherm te zien is. Erik begint met de uitleg van 

datgene wat op het scherm te zien is. De bedoeling is dat ze de gunningscriteria „paarsgewijs‟ 

gaan vergelijken.  

 

Erik neemt de leiding in het gesprek en al gauw gaat het gesprek over wat belangrijker of wat 

even belangrijk is. Het gewicht van Johan is in één keer minder zwaar. Caroline heeft haar 

interesse op het beeldscherm gericht, haar maag is gestopt met knorren en Bart is gebiologeerd 

door de matrix, hij observeert de anderen niet meer.  

 

Ze zijn nu allen gericht op het verdelen van de gunningscriteria en realiseren zich dat het ten volle 

strijden voor hun eigen soortgenoten niet het gewenste resultaat oplever t, maar dat ze dit proces 

in gezamenlijkheid  moeten doorlopen. Na een half uur waarin een opbouwende discussie 

plaatsvindt, is het resultaat zichtbaar. Tevreden lopen Johan Olifant, Caroline de Leeuw en Bart 

Krokodil de vergaderzaal uit.  
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Erik zit nog verstijfd in zijn stoel… 

 

10% voor prijs en dat in deze tijd van bezuinigingen.  

Maar 40% voor techniek, daar had Erik juist meer verwacht! 

Hoe zou Bert hier op reageren?  

Hoe kan dit nu? 

Wat heb ik gemist? 

Wat heb ik over het hoofd gezien? 

Wat heeft Jan-Jaap niet verteld? 
 

 

 

 

1 vraag je collega die NEVI heeft gedaan of met NEVI bezig is.  

Techniek Prijs Onderhoud Beveiliging Som + 1 Gunning

Techniek 1 1 1 4 40%

Prijs 0 0 0 1 10%

Onderhoud 0 1 0,5 2,5 25%

Beveiliging 0 1 0,5 2,5 25%
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Deel 2 Wat heeft Jan-Jaap niet verteld? 

Iedere dag nemen we beslissingen en stellen prioriteiten. We verkiezen het één boven het andere. 

Als het regent, doe je dan het regenpak aan of ga je met de bus? Bij een keuze tussen twee 

alternatieven (het vergelijken van een paar) is er meestal geen probleem om onze voorkeur te 

vermelden. Het wordt ingewikkelder wanneer we een keuze moeten maken uit meerdere 

alternatieven. Ook het in volgorde van voorkeur plaatsen van deze alternatieven is lastig. 

Helemaal als we de alternatieven ook nog een cijfer moeten geven.  

 

Bij een Europese aanbesteding kan het verdelen van de gunningpunten (procenten) tussen de 

verschillende gunningcriteria soms een zeer lastige klus zijn. Wat is nu belangrijker: beheer of 

beveiliging? Of moeten we de techniek zwaarder laten meewegen en hoeveel meer is het één 

belangrijker dan het ander? Het verdelen van gunningpunten is als het verdelen van een taart: 

elke discipline moet het deel krijgen dat bij zi jn belang past, maar iedereen wil het grootste stuk. 

De methode die Erik de Vos hiervoor gebruikt heeft, is bekend onder de naam ‟Paarsgewijs 

vergelijken‟. 

 

In het eerste artikel van dit vierluik hebben we gelezen dat Erik de Vos een tweetal 

verwonderpunten heeft. Het gunningcriterium techniek kreeg maar 40% toegerekend, naar zijn 

idee te weinig. De aandacht voor het criterium prijs kwam al helemaal niet uit de verf, namelijk 

maar 10%. In dit artikel benoemen we een tweetal oorzaken. Wat heeft Jan-Jaap niet verteld? We 

gaan onder andere de grenswaarde van het door Erik de Vos gebruikte model bekijken. Maar 

eerst bekijken we de betrokkenheid bij het geld. 

 

Zoals in de inleiding duidelijk is geworden, betreft de kernvraag bij paarsgewijs vergelijken: In 

welke mate is criterium x belangrijker dan criterium y?  

Meer dan bij andere criteria moeten we bij het criterium geld (lees prijs) bewust zijn van de 

betrokkenheid bij dit criterium. Het is van groot belang dat alle belanghebbenden  bij het 

bespreken en verdelen van de gunningcriteria aanwezig zijn. Met regelmaat komt het voor dat de 

budgethouder niet aan tafel zit. Je zou kunnen zeggen dat de inkoper deze rol zou moeten 

waarnemen. Als een econoom betrokken is dan zal het wel helemaal goed zitten. Toch is dit een 

onjuiste veronderstelling. Een toelichting op de vier niveaus van betrokkenheid zal dit 

verduidelijken. Zie tabel „vier niveaus van betrokkenheid bij geld‟:  

 

 
 

Over het algemeen kan worden gesteld, dat binnen de Rijksoverheid de betrokkenheid bij geld op 

niveau 4 zit. Dit betekent dat bij het verdelen van de punten voor de gunningcriteria de 

betrokkenheid bij het geld zeer beperkt is tot dat er soms geheel geen betrokkenheid aanwezig is. 

Vier niveaus van betrokkenheid bij geld

Niveau 1

Geld dat van jou is en dat je zelf uitgeeft.

Je hebt je eigen geld verdiend en je bent dan ook vrij om het uit te 
geven.

Niveau 2

Geld dat van jou is en dat je door een ander laat uitgeven.

Ook hier betreft het jouw geld, maar nu geef je opdracht aan een 
ander om er iets voor te kopen. Jij houdt controle. 

Niveau 3

Geld dat van een ander is, maar nu dat jij mag uitgeven.

Hier ben je geen eigenaar meer van het geld, maar je hebt wel de 
bevoegdheden gekregen om het uit te geven. De controle ligt 
ergens anders.

Niveau 4

Geld dat van een ander is en door een ander wordt uitgegeven.

Hier heb je met geld geen bemoeienis meer. Je beslist wel over 
zaken die geld kosten, maar het concreet uitgeven hiervan gaat 
volledig aan je voorbij. Waar de controle ligt is een vraag.
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De expertise is veelal technisch of facilitair georiënteerd. Een inkoper en een econoom kunnen 

deze betrokkenheid, vanuit hun verantwoordelijkheid, maar beperkt invullen. Hoewel hun affiniteit 

met geld groter is, zijn ook zij niet de houder van de budgetten en kunnen derhalve alleen in 

algemeen financieel belang argumenten aanvoeren voor de mate van belangrijkheid van het 

criterium Prijs.  

 

Als we de lijn doortrekken naar toepassing van de AHP-methode voor het bepalen van de 

verdeling  van de gunningcriteria, zal het criterium prijs over het algemeen laag tot lager uitvall en. 

In het voorbeeld van Erik de Vos werd duidelijk dat de prijs een sterk ondergeschikte rol had. 

Geen van de betrokken had affiniteit met de factor geld, het stond te ver van hun af.  

 

Bij paarsgewijs vergelijken spelen psychologische factoren een rol. In het voorbeeld van het vorige 

artikel is bewust het gunningcriterium Prijs genomen  en vergroot om dit psychologisch effect van 

“betrokkenheid” aan te geven. Dit wil niet zeggen dat ‟geen betrokkenheid„ alleen van toepassing 

is bij het criterium prijs. Dit effect kan ook voor andere criteria gelden, collega‟s die geen affiniteit 

hebben met bijvoorbeeld ‟Beveiliging„.   

 

De inkoper moet er bij het samenstellen van het gremium goed voor zorgen dat alle disciplines 

voor de verdeling van de gunningpunten, aanwezig zijn. Wie zijn de werkelijke stakeholders en/of 

gemandateerden! Dit hoeven niet per definitie die collega‟s te zijn die bij het tot stand komen van 

het beschrijvend document betrokken zijn. Dit laatste is momenteel veelal wel de praktijk. 

Opgemerkt wordt dat over het algemeen voor het criterium prijs de primaire verantwoordelijke niet 

aan tafel zit. 

 

Je kunt bijvoorbeeld de verdeling tussen kwaliteit en prijs in beginsel bespreken met de 

opdrachtgever en budgetverantwoordelijken. Zij moeten in staat zijn om aan te geven wat de 

huidige en toekomstige financiële kaders zijn waarbinnen de aanbesteding moet plaatsvinden.    

 

Voorgaande impliceert dat het verdelingsproces een gedegen voorbereiding vraagt.  

In onderstaande tabel zijn een aantal aandachtspunten (niet limitatief) opgenomen die hierbij een 

rol spelen. Volstaan wordt met het benoemen van deze punten:  

 

 
 

Deze psychologische effecten van geld en het belang van een juiste samenstelling van het 

gremium zijn niet aan bod gekomen tijdens het collegiale gesprek tussen Erik en Jan-Jaap. De 

focus lag op de te gebruiken methode. Toch is het van belang om de wereld te kennen waarin de 

methode wordt toegepast. Maar ook de restricties van een methode zelf moeten je bekend zijn.  
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Een eenvoudige variant van de AHP-methode 

 

Om inzicht te krijgen in het model dat Erik de Vos heeft toegepast, volgt hieronder een 

uiteenzetting van deze methode. Het betreft hier een eenvoudige variant van de AHP-methode. 

Het is van belang om naar de techniek van dit model te kijken. Enerzijds in voorbereiding op 

artikel 3, “AHP nader bekeken”, maar ook om te leren wat de beperkingen zijn van deze 

eenvoudige variant. 

 

Citaat (Bron NEVI, module V21) 

Als de criteria bekend zijn, moeten we nog bepalen wat het onderlinge belang is van de cr iteria. Wat vinden we het 

belangrijkst, wat is iets minder belangrijk!.  

 

Om te beginnen is het raadzaam om niet te veel of te weinig criteria te hebben. Indien er zeer veel criteria zijn, raak 

je het overzicht kwijt. Bovendien verschillen de totaalscores van de verschillende leveranciers minder als je erg veel 

criteria hebt. Als je toch te maken hebt met een groot aantal criteria, dan is het raadzaam om ze in te delen in 

subcriteria. Dat vergroot het inzicht weer. Bij een zeer gering aantal criteria, bijvoorbeeld slechts twee, is het 

houden van overzicht gemakkelijk, maar kan een kleine verandering van wegingsfactoren of van scores op de 

meetinstrumenten de uiteindelijke verdeling van gunningpunten compleet veranderen.  

Een eenvoudig hulpmiddel om tot wegingsfactoren te komen is in onderstaande tabel weergegeven:  

 

 

 

 De verschillende criteria (of alle subcriteria binnen een bepaald criterium) worden zowel horizontaal als verticaal 

vermeld in een matrix. 

 Vergelijk in het inkoopteam de (sub)criteria paarsgewijs. 

 Indien iedereen in het team van mening is dat (sub)criterium ’Techniek‘ belangrijker is dan ’Onderhoud‘, dan wordt 

in de tabel in het veld (‘Techniek’, ’Onderhoud‘) een 1 ingevuld. In het veld ( ‘Onderhoud’,’Techniek’) komt dan een 

0. 

 Indien de meningen verdeeld zijn (en blijven) of als men van mening is dat de criteria even belangrijk zijn, dan 

wordt in beide velden 0,5 ingevuld. Zie bijvoorbeeld de velden („Onderhoud’, ‘Beveiliging’) en 

(‘Beveiliging’,’Onderhoud’) 

 Vervolgens worden voor alle (sub)criteria de ingevulde waarden horizontaal opgeteld. Dat totaalgetal geeft aan hoe 

vaak dat criterium belangrijker wordt gevonden dan de andere criteria.  

 Bij al die totalen wordt 1 opgeteld. Dat is om te voorkomen dat een criterium dat minder belangrijk wordt gev onden 

dan alle ander criteria geen wegingsfactor krijgt. 

 Al die zo verkregen totalen worden bij elkaar opgeteld. In geval van 4 (sub)criteria levert dat altijd het getal 10 op. 

Tenslotte worden alle totalen gedeeld door de som van alle totalen (in het voorbeeld 10). Daarbij ontstaat het getal, 

de wegingsfactor, die het relatieve belang van de criteria ten opzicht van de ander criteria weergeeft.  

 

Deze variant op de AHP-methode leert ons dat bij het vergelijk van de criteria een drietal waarden 

kan worden aangegeven, namelijk de waarde 1 voor ‟belangrijker„, de waarde 0,5 voor ‟even 

belangrijk„ en de waarde 0 voor „minder belangrijk‟. Als ’Techniek’ belangrijker is dan ’Prijs‘ 

(waarde 1), dan is ’Prijs‘ minder belangrijk ten opzichte van ’Techniek’ (waarde 0). 

 

Juist het toekennen van deze getalswaarden (1, 0.5 en 0), de schaalindeling,  brengt een restrictie 

met zich mee! In de inleiding is het voorbeeld gegeven van het verdelen van een taart. Deze taart 

is gelijk aan 100%. Juist de gekozen schaalindeling binnen de methode is bepalend voor hoe groot 

of klein de taartpunten kunnen worden. Het is daarom leerzaam om te kijken naar de uiterste 

grenswaarden van een model of methode. Hieronder volgt een rekenkundige uitleg om dat te 

Techniek Prijs Onderhoud Beveiliging Som + 1 Gunning

Techniek 1 1 1 4 40%

Prijs 0 0 0 1 10%

Onderhoud 0 1 0,5 2,5 25%

Beveiliging 0 1 0,5 2,5 25%
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verduidelijken. Voor het vergelijk: een Porsche komt immers ook pas tot z‟n recht als we er mee 

naar de Duitse snelweg gaan en de maximum snelheid  van het type gaan opzoeken!  
 

Een rekenkundige uitleg… 

 

Bij een vergelijk tussen 3 criteria, 3 taartpunten dus, worden in totaal 6 punten verdeeld over de 3 

criteria. Het maximaal te behalen punten voor een criterium is: 3 punten, immers 2 maal 

belangrijker = 2 + 1. Het minimaal te behalen punten blijft 1  punt, immers 2 maal minder 

belangrijker = 0 + 1. Of wel in procenten 3/6 = 50% en 1/6 = 16,67% 

 

Bij een vergelijk tussen 4 criteria, 4 taartpunten dus, worden in totaal 10 punten verdeeld over de 4 

criteria. Het maximaal te behalen punten voor een criterium is: 4 punten, immers 3 maal 

belangrijker = 3 + 1. Het minimaal te behalen punten blijft 1 punt , immer 3 maal minder 

belangrijker = 0 +1. Of wel in procenten 4/10 = 40% en 1/10 = 10%  

 

Gevoelsmatig had Erik de Vos voor het criterium ‟Techniek‟ meer dan 40% verwacht. Echter bij het 

toepassen van deze eenvoudige variant is het simpelweg niet mogelijk om bij 4 criteria hoger te 

scoren dan 40%!  

 

Maar hoe zou dit zijn zij bij het verdelen van de punten bij vijf, zes, zeven etc. criteria?  
 

In onderstaande grafiek worden de maximaal en de minimaal te behalen scores bij een gegeven 

aantal criteria weergegeven. 

 

 

 
 

 

Bij deze eenvoudige methode neemt het maximaal te behalen aantal punten, als ook het minimaal 

te behalen punten, fors af bij toename van het aantal criteria. Ook de bandbreedte tussen het 

minimum en het maximum wordt kleiner. Bij twee criteria is deze bandbreedte 34%-punten. Bij een 

vergelijk tussen 9 criteria is deze bandbreedte 18%-punten. De genoemde percentages zijn de 

uitersten of extreme percentages, de grenswaarden van het model.  

 

De conclusie die uit de grafiek getrokken kan worden is dat bij het toenemen van het aantal te 

vergelijken criteria - de uiteindelijke scores (gunningpercentages) voor deze criteria naar elkaar 

toe tenderen. Met andere woorden: het onderscheidend vermogen tussen de criteria wordt 

beperkt, omdat de gunningpercentages van de verschillende criteria steeds dichter bij elkaar 

zullen liggen.  
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Op zichzelf is het logisch dat de grafiek een dalende curve vertoont. Immers de taart moet 

verdeeld worden verdeeld in steeds meer stukken. Het verder verdelen van de gunningcriteria 

naar subcriteria maakt het onderscheidend vermogen nóg kleiner. Het is dus zaak om een goede 

afweging te maken bij het kiezen van het aantal criteria. 

 

Bij het verdelen van de punten bij vier criteria is het onder andere niet mogelijk om een verdeling 

van 70% / 10% / 10% / 10% of een verdeling van 60% / 15% / 15% / 10% te krijgen. Bij 7 criteria is 

een verdeling van bijvoorbeeld 30% / 18% / 16% / 14% / 8% / 8% / 6% niet mogelijk.  

 

Tot slot 

 

Het hier besproken model, een vereenvoudiging van het AHP, is niet per definitie als juist of 

onjuist te classificeren. Het is niet ons doel om aan te geven of een model of methode goed of fout 

is, maar om de implicaties van een model bekend te maken, zodat de toepassing ervan niet 

onbewust in ongewenste effecten resulteert. 

 

Het niet bewust zijn van de psychologische effecten van geld en het niet bekend zijn met de 

grenswaarden van dit model, zorgen dat je als inkoper verwonderd in je stoel blijft zitten wanneer 

de uiteindelijke uitkomsten bekend worden. 
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Deel 3 AHP nader bekeken (1) 

Zoals in het vorige artikel is aangegeven neemt iedereen in het leven beslissingen. Sommige 

maak je onbewust, andere kosten veel wikken en wegen. Bij complexe beslissingen kan het 

Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP*), hulp bieden.  

 

Het verdelen van de gunningpunten tussen meerdere (sub-)gunningscriteria en sub-criteria is zo‟n 

complexe beslissing. Het AHP-model kan worden gebruikt zonder kennis van de onderliggende 

wiskunde. Het is wel van belang om de stappen (ook de rekenkundige stappen) in het model en de 

grenswaarden te kennen, zoals artikel 2 toonde. Daarom de titel AHP nader bekeken. Dit artikel 

beperkt zich tot de minimaal benodigde kennis van het proces AHP en een uitwerking van een 

voorbeeld.  

 

AHP knipt een complex probleem in overzichtelijke stukjes en plaatst die stukjes in een hiërarchie 

(„dit stukje is belangrijker dan dat stukje‟). De structuur die zo ontstaat, maakt optelling van 

paarsgewijze vergelijkingen mogelijk. Binnen inkoop is deze methodiek zeer toepasbaar voor het 

verdelen van gunningpunten. Dit artikel laat zien welke stappen (fasen) je hiervoor moet 

doorlopen. 

 

Fasen AHP 

 

Fase 1 ‘Definitie criteria’ 

De eerste fase van het AHP is het opzetten van de hiërarchieboom met gunningscriteria. Het doel 

hierbij is aan te geven op welke criteria en sub-criteria de potentiële leveranciers zich moeten 

gaan onderscheiden. Hoe deze gestalte te geven, is geen onderdeel van dit vierluik. Hiervoor 

wordt verwezen naar de literatuur over „brainstormen‟ en „mindmapping‟ .  

 

Fase2  ‘Paarsgewijs vergelijk’ 

In de tweede fase moeten de verschillende criteria één op één worden vergeleken en  moet hun 

onderlinge verhouding worden gekwantificeerd. Dit gebeurt door te bepalen in welke mate het ene 

criterium belangrijker is dan het andere criterium, een paarsgewijs vergelijk. In de komende 

paragrafen zullen we deze fase verder verkennen en verdiepen met Excel.  

 

Fase 3 ‘Aandeel en consistentie’  

In deze fase wordt het procentueel aandeel van de criteria berekend en wordt gecontroleerd of het  

AHP-model consistent is ingevuld. Deze fase wordt 

in de komende paragrafen verder uitgewerkt. 

 

 
* Het AHP is een wiskundig besluitvormingsmodel dat is ontwikkeld door Thomas L. Saaty in de jaren ‘70.  

  

Definitie 
criteria

• Het ontwerpen van je gunningcriteria boom (bij complexe 
beslissingen 'subcriteria' en 'sub-subcriteria') 

Paarsgewijs 
vergelijk

• De prioritering van de verschillende criteria (en indien 
noodzakelijk de subcriteria) en alternatieven.

Aandeel & 
consistentie

• Het berekenen van het procentuele aandeel van de 
betreffende criteria (sub)criteria plus het bepalen van de 
consistentie
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De laatste twee fasen zijn behoorlijk complex. Ondersteuning van een computerprogramma is 

hiervoor een vereiste. Toch is het belangrijk om deze processtappen te kennen. Zoals eerder 

genoemd, in artikel twee van dit vierluik hebben we gelezen dat als je de achtergrond (op 

hoofdlijnen) niet kent het toepassen van een methode risico‟s met zich meebrengt. Alvorens dieper 

op de AHP-methode in te gaan (in artikel 4), maken we nu een eerste verkenning  met behulp van 

een case. 

 

Een case ter illustratie 

Hoe te komen tot een set gunningscriteria is geen onderwerp van dit vierluik. Voor nu is dit een 

gegeven. Om de AHP-methode te verkennen nemen we een facilitaire aanbesteding, catering, als 

voorbeeld. De inkoper (Erik de Vos) heeft met de opdrachtgever en de budgethouder bepaald dat 

budget een rol van betekenis speelt bij deze aanbesteding maar dat de leveranciers zich ook goed 

moeten kunnen onderscheiden in kwaliteit. EMVI dus, waarbij de kwaliteit voor 60% telt en de prijs 

voor 40%.  

 

Na een brainstormsessie en een korte marktverkenning worden er naast het  criterium „prijs‟ vier 

andere criteria benoemd. De hiërarchieboom met gunningscriteria ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen deze hiërarchie kan de AHP-methode nu op twee niveaus worden toegepast:  op niveau 1 

en niveau 2. Het verdelen van de gunningpunten tussen een tweetal criteria is nog wel uit het 

hoofd te doen en heeft al plaatsgevonden. Het verdelen van de gunningpunten tussen de overige 

subcriteria binnen kwaliteit wordt een stuk lastiger.  

 

Het menselijk brein kan gemiddeld 6 tot 7 vergelijkingen volgen en consistent beantwoorden. 

Daarna zien we door de bomen het bos niet meer en worden we inconsistent in onze uitspraken.  

 

Een testje…. 

Probeer maar eens een getal van 4 cijfers (bijvoorbeeld 8635) in je op te nemen en daarna zonder te 

kijken naar het getal het in omgekeerde volgorde op te schrijven.   

Probeer het nu nog eens, maar dan met een getal van 7 cijfers (bijvoorbeeld 5740284).  

Je merkt dat dit een stuk lastiger wordt.  

 

In de grafiek zien we dat het aantal 

vergelijkingen fors toeneemt bij een 

toename van het aantal criteria. 

Bij het vergelijk van een 4-tal criteria 

moeten 6 paarsgewijze vergelijkingen 

worden gemaakt. Dit begint dus al 

behoorlijk lastig te worden.  

 
  

Niveau 2

Niveau 1

Aanbesteding Catering

Kwaliteit

60%

Openings-
tijden

Gezond eten Presentatie Opstartplan

Prijs 
40%

Prijs

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

6

10

15

21

28

36
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Hieronder zijn voor het paarsgewijs beoordelen van 4 criteria de  6 vergelijkingen uitgeschreven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij 9 criteria moeten 36 vergelijkingen gemaakt worden, een tabel 6 maal zo groot als bij 4 criteria. 

Om dit allemaal met de hand te verwerken is een behoorlijke opgave. En dan betreft dit alleen nog 

het paarsgewijs vergelijken. Het bepalen van de gunningpunten en de consistentie, fase 3, vraagt 

vervolgens ook nog behoorlijk wat rekenwerk. Hoe dit werkt, lezen we straks in artikel 4 van dit 

vierluik. 

Eerst gaan we  terug naar de ervaringen van Erik de Vos. 

 

Het AHP-model ingezet 

 

Het is een warme dag. ‟s Ochtends hoort Erik op de radio dat het vandaag 30°C wordt. Vandaag 

staat een overleg gepland om tot een verdeling te komen van de gunningscriteria voor de 

Europese aanbesteding „catering‟, een nieuwe aanbesteding waar Erik de Vos zijn slimheden in 

mag brengen. 

  

Bij de vorige aanbesteding bleef Erik verbaasd achter in de vergaderzaal. Het model dat hij kreeg 

van Jan-Jaap Aap had niet het resultaat gegeven dat hij had verwacht. De afgelopen tijd heeft Erik 

zich daarom verdiept in het hoe en waarom en is hij al zoekende op het internet bij de AHP-

methode gekomen. Op zich is het lastige materie, maar gelukkig waren er adviseurs bij inkoop om 

hem hierin te ondersteunen. Karel Bever heeft de methode in een Excel -spreadsheet 

geprogrammeerd. Het kan gebruikt worden via de beamer als begeleidingstool bij plenaire 

sessies. 

 

Met de nieuwe inzichten en een nieuwe Exceltool stapt Erik de Vos vol vertrouwen de 

vergaderzaal binnen. Hij is de eerste en heeft daarom alle tijd om zijn laptop en beamer te 

installeren en alvast de Excelapplicatie te starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijking Criterium   Criterium 

1 1 wordt vergeleken met  2 

2 1 wordt vergeleken met  3 

3 1 wordt vergeleken met  4 

  
   

4 2 wordt vergeleken met  3 

5 2 wordt vergeleken met  4 

    
6 3 wordt vergeleken met  4 



 

14 

 

 

 

 

Gelukkig is het in de vergaderkamer koel. De airconditioning werkt goed. De deelnemers 

druppelen de zaal binnen. Greetha Struisvogel, de productmanager catering schrijdt als eerste 

naar binnen. Ze gaat aan het einde van de tafel zitten en met een gestrekte nek kijkt ze naar 

datgene wat op het scherm geprojecteerd staat. Ze wordt gevolgd door Monika de Pauw die trots 

naast Greetha gaat zitten. Vijf minuten te laat komt ook Simon Schildpad binnen. “Excuus, excuus, 

ik had toch iets eerder moeten weggaan”. Hij zoekt een plaats en gaat zitten. Ook hij kijkt naar het 

scherm en meteen neemt hij het woord en zegt: “Als ik het goed zie, zijn we binnen 5 stappen 

klaar!, Ik ben benieuwd.” 

Erik vertelt dat ze met behulp van „paarsgewijs vergelijken‟, de AHP-methode, de percentages van 

de gunningscriteria gaan bepalen.  Dit zal inderdaad in een vijftal stappen gaat gebeuren. Erik klikt 

op de eerste button, verdeling prijs/kwaliteit. 

 

 
 

Erik zet het prijscriterium op actief en schuift de aanwijsbalk naar de 40%. Alle betrokkenen zijn al 

op de hoogte van het gesprek dat Erik heeft gevoerd met de opdrachtgever en waarin is bepaald 

dat prijs voor 40% moet meetellen. 
  

Nummer:

Naam: 

Ja

Nee

Criterium prijs actief ---------> Ja

Criterium Percentage

Prijs 40%

Kwaliteit 60%

Kwaliteit    Prijs

Verhouding prijs / kwaliteit
INK 11-0035
Catering

Terug naar 

menu

40%

60%
Prijs

Kwaliteit

V

Nummer: Aantal criteria kwaliteit: 4  

Naam: Prijscriterium actief: 1

  

  

 
 

Catering
INK 11-0035

Verdelen

criteria

Opgeven

criteria

Verdeling

prijs / kwaliteit

Analyse

Matrix

Bestand

opslaan

Printen

analyse

Printen

resultaat
Naar

grafiek

Aanpassen 

schaalindeling
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Greetha steekt haar hoofd onder de tafel, ze vindt het prima, prijs/geld interesseert haar totaal 

niet. Terug in het hoofdmenu kiest Erik meteen voor de tweede button, opgeven criteria.  

 

 
 

 

Snel typt Erik de vier criteria in en na 5 minuten van voorbereiding wordt daadwerkelijk gestart 

worden met het paarsgewijs vergelijken van de vier genoemde criteria.  

 

Greetha komt weer boven tafel. Monika strekt haar rug, zodat haar veren zichtbaar worden. Ook 

Simon komt met zijn hoofd onder zijn schild vandaan. Dit is waarvoor ze vandaag bij elkaar zijn 

gekomen. Alle aandacht is op het scherm gericht. Alle betrokkenen weten dat dit soms hele lastige 

sessies zijn, waarin ieder zijn eigen aandeel probeert veilig te stellen.  

 

Erik geeft aan dat het om 6 vergelijkingen gaat en dat er per vergelijking consensus moet ko men. 

In onderstaande figuur is de eerste vergelijking opgenomen. Op een schaal van 1 t/m 9 moet 

worden aangegeven in welke mate het eerste criterium „openingstijden„ belangrijker of minder 

belangrijker is dan het laatst genoemde criterium „gezond eten‟. Zo  gezegd, zo gedaan…      

 

 
 

  

Nummer:

Naam: 

Gunninigcriteria Toelichting

criterium 1 Aantal Criteria: 4

criterium 2

criterium 3

criterium 4

criterium 5

criterium 6

criterium 7

criterium 8

criterium 9

Openingtijden

Gezond eten

Presentatie

Opstartplan 

INK 11-0035
Catering

 

 

 

De openstelling van de restaurants

In welke mate zijn gezonde producten opgenomen in het assortiment

Een dag waarop de cateraars zich kunnen persenteren.

Projectplan voor o.a. het inrichten en opstarten van de nieuwe cateraar.

 

 

Terug naar 

menu

Nummer:

Paarsgewijs vergelijken Naam:

Openingtijden

is Even Extreem

1 9 Resultaat

3

 

 

 dan

````

Gezond eten
In welke mate zijn gezonde producten opgenomen in het 

assortiment

INK 11-0035

Catering

De openstelling van de restaurants

Volgende

vergelijking

6

0

Aantal vergelijkingen
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Gezond eten

is Even Extreem

1 9 Resultaat

6

 

 

 dan

Presentatie
Een dag waarop de cateraars zich kunnen persenteren.

In welke mate zijn gezonde producten opgenomen in het 

assortiment

Gezond eten

is Even Extreem

1 9 Resultaat

3

 

 

 dan

Presentatie
Een dag waarop de cateraars zich kunnen persenteren.

In welke mate zijn gezonde producten opgenomen in het 

assortiment

Monika geeft aan dat de interne klant wenst dat de nieuwe cateraar meer flexibel moet zijn in haar 

openingstijden van de restaurants om zo de piekbelasting van het bezoek aan de restaurants meer 

te spreiden in tijd. Na een indringend gesprek hierover wordt uiteindelijk aangegeven dat het 

criterium „openingstijden‟ met een waarde van 3 belangrijker gevonden wordt dan criterium 

„gezond eten‟.  

Ook bij de twee volgende  vergelijkingen, „openingstijden‟ versus „presentatie‟ en  „openingstijden‟ 

versus „opstartplan‟ wordt een leuke en doelgerichte discussie gevoerd. Uiteindelijk wordt het 

gunningscriterium „openingstijden‟ voor beide laatstgenoemde vergelijkingen met een waarde van 

6 belangrijker gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze nemen even een korte pauze.  Simon geeft aan dat hij nog even snel terug gaat naar zijn 

werkplek om wat aantekeningen te halen van de conferentie „gezond eten op het werk‟. Een 

onderwerp waar hij wel wat harder voor gaat lopen. Erik geeft aan dat hij over 5 m inuten echt 

verder gaat. Na 5 minuten zitten Monika, Greetha en Erik vol enthousiasme klaar om de volgende 

vergelijking te bespreken. Tegelijk zijn ze een beetje geërgerd omdat Simon nog niet terug is. Erik 

besluit om toch maar met de volgende vergelijking te starten. Als snel zijn ze het er over eens dat 

ze het criterium gezond eten niet belangrijker vinden dan de presentatie die de cateraar moet 

gaan geven en al snel zijn ze het eens over de waarde, namelijk 3. Erik zet het vinkje bij „minder 

belangrijk‟ en schuift de balk naar de waarde drie. Nog voordat hij op de button van „volgende 

vergelijking‟ drukt, gaat de deur open.  “Excuus, excuus, ik had toch iets eerder moeten weggaan.” 

Voor de tweede keer had Simon zich verkeken in afstand en tijd. Greetha steekt haar hoofd onder 

de tafel en Monika laat vol trots haar veren zien. “We gaan verder met de volgende vergelijking”, 

zeggen ze in koor. Simon ziet de trots van Monika en de halsstarrigheid van Greetha en kijkt naar 

het scherm waar hij de waarde 3 ziet. Zelf had hij een waarde van 2 (!) bedacht. Een waarde 3 is 

alleen nog meer in het belang van gezond eten. Houden zo, geen actie meer, dat kost veel te veel 

energie. Een tevreden lach komt op zijn gezicht. Het vinkje bij minder belangrijk valt hem niet op. 

Nog twee vergelijkingen te gaan en na een 20 minuten zijn ook deze vergelijkingen besproken en 

beoordeeld qua waarde.  

 

 
 

Erik is benieuwd naar het eindresultaat. Hij legt Monika, Greetha en Simon uit dat de computer de 

verdeling van de gunningpunten heeft berekend en dat de computer ook een consistentie ratio 

heeft bepaald. Met dat getal wordt aangegeven of de groep wel consistent is geweest in het  

beantwoorden van de vergelijkingen. Greetha, Monika en Simon zijn ook zeer benieuwd. Erik drukt 

op de button „naar grafiek‟. 

 

Vergelijking Criterium Waarde  Criterium

1 Openingstijden is  3 maal belangrijker dan Gezond eten

2 Openingstijden is 6 maal belangrijker dan Presentatie

3 Openingstijden is 6 maal belangrijker dan Opstartplan

 

4 Gezond eten is  3 maal minder belangrijker dan Presentatie

5 Gezond eten is 1 (even) belangrijker dan Opstartplan

6 Presentatie is 2 maal belangrijker dan Opstartplan
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Het resultaat mag er zijn. Verbaasd kijken ze naar de grafiek. Dat „openingstijden‟ relatief 

belangrijk is, daar kan iedereen zich in vinden. Simon verbaast zich echter over de score van 9 

punten voor „gezond eten‟. Hij krabt op zijn schild en vraagt aan Erik hoe het toch mogelijk is dat 

„gezond eten‟ zo laag gescoord heeft. „Gezond eten‟ was toch belangrijker dan „presentatie‟ en 

„opstartplan‟? 

Erik had al het één en ander gelezen over AHP. De verdeling van de procentpunten, zoals 

aangegeven in bovenstaand figuur, kan hij volgen, maar het consistentieratio van 0,17 was toch 

niet helemaal goed. Erik had begrepen dat deze ratio kleiner dan 0,1 moet zijn. Wat is hier dan 

misgegaan? Snel drukt Erik op de button analyse en alle betrokkenen zien het volgende resultaat: 

  

 
  

Kennelijk is bij de vergelijking tussen gezond eten en presentatie iets niet goed gegaan, een 

afwijking van 83%. De verbazing van Simon is kennelijk niet ongegrond.  

Het analyse-overzicht laat nog meer zien. De computer heeft namelijk berekend hoe de verdeling 

in optima forma moet zijn. Gezamenlijk bekijken ze de resultaten.  

 

Analyse

O
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tij
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n

G
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n

P
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O
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Openingtijden  0% 0% 0%

Gezond eten  83% 0%

Presentatie  0%

Opstartplan  

Criteria % CI/RI

Prijs 40% 0,17

Openingtijden 35%

Gezond eten 7%

Presentatie 13%

Opstartplan 5%

Matrix

O
pe

ni
ng

tij
de

n

G
ez

on
d e

te
n

P
re

se
nt
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O
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rtp
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Openingtijden 1,00 3,00 6,00 6,00

Gezond eten 0,33 1,00 0,33 1,00

Presentatie 0,17 3,00 1,00 3,00

Opstartplan 0,17 1,00 0,33 1,00

Prijs 40%

Openingtijden 
35%

Gezond eten 7%

Presentatie 13%

Opstartplan  5%
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Erik weet te vertellen dat het resultaat van 0,33 punten voor de vergelijking tussen „gezond eten‟ 

en „presentatie‟ het gevolg is van het feit dat ze gekozen hebben voor minder belangrijk en dat in 

de AHP-methode dan de waarde 1 gedeeld door 3 wordt gebruikt.  Op dat moment steekt Simon 

zijn hoofd mega ver buiten zijn schild. Zijn nekspieren heeft hij nog nooit zo ver gestrekt en roept: 

“WAT HOOR IK NU?, „gezond eten‟ MINDER BELANGRIJK dan „presentatie‟?” Met zijn informatie 

van de conferentie motiveert hij waarom gezond eten belangrijker moet zijn dan het 

gunningscriterium „presentatie‟ en „opstartplan‟. Greetha en Monika erkennen de motivaties van 

Simon en Erik stelt voor om de door de computer voorgestelde puntenverdeling van de 

gunningscriteria over te nemen. Een ieder stemt er mee in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevreden gaat iedereen naar zijn werkplek terug. Greetha dit keer met een opgeheven hoofd. 

Monika loopt door de gangen in haar volle verenpracht. En Simon? Simon heeft deze middag - 

ondanks de warmte - nog nooit zo snel door de gang gelopen.  

 

Erik vertelt zijn leidinggevende Bert van Duiven over het resultaat en hoe de vergadering in goede 

harmonie is verlopen. Bert knikt tevreden en roept: “roekoe roekoe”.   
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Openingtijden 1,00 3,00 6,00 6,00

Gezond eten 0,33 1,00 0,33 2,00

Presentatie 0,17 3,00 1,00 1,00

Opstartplan 0,17 0,50 1,00 1,00

Optimaal
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0,33 1,00 2,00 2,00

0,17 0,50 1,00 1,00

0,17 0,50 1,00 1,00

Openingtijden

Gezond eten

Presentatie

Opstartplan 

40%

36%

12%

6% 6%



 

19 

 

Maar ook nu blijft Erik weer met vragen zitten. Hij denkt: “Ik heb nu wel op een snelle en leuke 

manier samen met  het inkoopteam de gunningspercentages bepaald”, maar…  

 

i. wat gebeurt en nu onder de motorkap bij dit AHP-model? 

ii. hoe wordt toch de consistentie ratio berekend? 

iii. hoe weet de computer dat het mis ging bij de vergelijking tussen „gezond eten‟ en „presentatie‟?  
 

In het volgende artikel worden deze vragen beantwoord. Dit is geen noodzakelijke stof voor een 
inkoper, maar geeft wel toegevoegde waarde om het proces te begrijpen en daardoor vlot aan een 
groep te kunnen uitleggen waar eventuele inconsistentie zit en hoe die op te lossen.  
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Deel 4 AHP nader bekeken (2) 

 

In het vorige artikel hebben we kennis gemaakt met het AHP-model. Een tool die ondersteuning 

kan geven binnen het inkoopproces, wanneer de verdeling van de gunningpunten tussen de 

verschillende (sub)criteria aan de orde is. We hebben een screenplay gezien waarbij met behulp 

van paarsgewijze vergelijking de uiteindelijk procentuele verdeling van de gunningscriteria en de 

consistentie berekend worden. Fase 2 en fase 3 kunnen dus door de computer ondersteund 

worden. Maar wat gebeurt er nu onder de motorkap van het AHP-model? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende paragrafen kijken we welke rekentechniek wordt gebruikt  

achter de matrix waar de paarsgewijze vergelijking plaatsvindt. We laten zien hoe het procentuele 

aandeel wordt berekend. Ook in het meest wiskundige deel van het model − het berekenen van de 

consistentie − geven we inzicht.  

Daarna laten we de grenswaarden van het model zien en bekijken we de invloed van de 

schaalindeling. We bekijken het belang van de eerste lijnen van paarsgewijze vergelijkingen. Tot 

slot bespreken we een aantal voordelen, maar ook nadelen van deze methode.  

 

Paarsgewijs vergelijken 

 

In artikel 3 hebben we aangegeven hoeveel paarsgewijze vergelijkingen gemaakt moeten worden 

bij een aantal van 4 tot 9 gunningscriteria. In het voorbeeld van de Europese aanbesteding 

„Catering‟ (4 criteria) moeten we een 6-tal vergelijkingen maken. We zetten deze vergelijkingen in 

een matrix en nemen deze als uitgangspunt. 

 

•Het ontwerpen van je gunningcriteria boom
(bij complexe beslissingen 'subcriteria' en 'sub-subcriteria') 

Fase 1: Definitie criteria

•De prioritering van de verschillende criteria (en indien noodzakelijk de 
subcriteria) en alternatieven.

Fase 2: Paarsgewijs vergelijk

•Het berekenen van het procentuele aandeel van de betreffende criteria 
(sub)criteria plus het bepalen van de consistentie

Fase 3: Aandeel & consistentie

Catering Openingstijden Gezond eten Presentatie Opstartplan

Openingstijden 1 3 6 6

Gezond eten 1/3 1 1/3 2

Presentatie 1/6 3 1 1

Opstartplan 1/6 1/2 1 1
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De verschillende criteria van een hiërarchisch niveau worden zowel horizontaal als verticaal 

vermeld in de matrix. Diagonaal wordt het cijfer 1 ingevuld, immers een criterium is „even 

belangrijk‟ aan zichzelf. 

 

Het eerste paarsgewijze vergelijk betreft de criteria „openingstijden‟ en „gezond eten‟. In de tabel 

aangeduid met de letter  . Aangegeven wordt in welke mate het eerste criterium     belangrijker is 

dan het tweede criterium    . Binnen het AHP-model wordt hiervoor de volgende schaalindeling 

voor gebruikt: 

 

 
 

In het voorbeeld wordt het criterium „openingstijden‟ matig belangrijker gevonden dan „Gezond 

eten‟. Een score 3 voor „openingstijden‟, zie veld  . Op vergelijkbare wijze worden de velden   t/m 

  vergeleken en ingevuld.  

 

In het velden    t/m     worden de tegenwaarden genoteerd. Deze worden als volgt berekend: 

           en          etc. De mogelijke tegenwaarden zijn derhalve 1, 1/2, 1/3, t/m 1/9. In het 

voorbeeld krijgt het veld    de tegenwaarde van veld  , namelijk 1/3 (0,333).  

 

Binnen het AHP-model is het mogelijk om bij een paarsgewijze vergelijking aan te geven dat het 

ene criterium     minder belangrijk  is dan het andere criterium    . In het voorbeeld van „Catering‟ 

wordt voor veld   bepaald dat het criterium „openingstijden‟ matig  minder belangrijk is dan het 

criterium „Opstartplan‟. De waarde 1/3 wordt ingevuld. De tegenwaarde in cel    wordt dan 

              . 

 

Zoals we al hebben aangeven in artikel 3 is het lastig om bij meerdere vergelijkingen uit het hoofd 

consistente antwoorden te geven. Het wordt nog ingewikkelder wanneer we in de 

vergelijkingsstructuur zowel meer als minder belangrijk gaan opnemen. Gesteld kan worden dat dit 

een complicerende factor is. Hoe hier op een pragmatische wijze mee kan worden omgegaan, 

beschrijven in de paragraaf De eerste lijn van vergelijkingen. 

 

Voorbeeld schuif-as: 

 
 

Als de gehele matrix is ingevuld, is fase 2 van het „paarsgewijs vergelijk‟ afgerond.  

 

De inkoper (met ondersteuning van de computer) begeleidt dit proces. Juist deze paarsgewijze 

vergelijkingen zorgen ervoor dat de groepsfocus bij iedere vergelijking gericht is op deze 

specifieke vergelijking. De verleiding om ander aspecten erbij te betrekken is klein en kan door de 

voorzitter (de inkoper) eenvoudig gecorrigeerd worden.  

 
  

Schaal indeling AHP

1 Criteria x en y zijn even belangrijk.

3 Criteria x is matig belangrijker dan y. 

5 Criteria x is sterk belangrijker dan y.

7 Criteria x is fors belangrijker dan y.

9 Criteria is extreem belangrijker dan y.

2,4,6,8 Tussenwaarden, indien een compromis gesloten moet worden.

1 / 1 / 6 1 / 3 1 3 6 9

Extreem Even Exrtreem

minder belangrijk belangrijker

belangrijk

1/9 1/6 1/3 1 3 6 9
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Openingstijden Genormaliseerd

1 0,600

0,333 0,200

0,167 0,100

0,167 0,100

Bepalen van het procentuele aandeel 

 

Bij de eenvoudige variant (zie artikel 2) wordt bij de som van iedere horizontale regel de waarde 1 

erbij opgeteld. Bij het AHP-model is deze waarde 1 al opgenomen in de diagonale lijn. Immers het 

eerste criterium „openingstijden‟ is gelijkwaardig aan zichzelf en daar mee conform de 

schaalindeling de waarde 1. Alvorens de gunningpercentages te berekenen, moet bij het AHP-

model de matrix eerste worden genormaliseerd.  

 

Wat is normaliseren? 

In het woordenboek wordt onder normaliseren verstaan: “Regelmatig maken, regelen naar een 

bepaald model, standaardiseren”. En dat is precies wat we gaan doen.  

We gaan het relatieve gewicht van iedere cel binnen haar eigen kolom berekenen.  

Dit betekent dat de optelling van de gewichten per cel wordt teruggebracht naar een waarde 1 

zonder dat de onderlinge verhouding wordt aangepast. Met andere woorden: we brengen 

(normaliseren) ieder kolom tot een waarde van 1. 

 

Hiervoor kijken we eerst naar de kolommen, de verticale lijnen in de matrix. Als voorbeeld 

gebruiken we de kolom van het criterium „openingstijden‟. Dit zijn een viertal rekensommen.  
 

 
 

                   
       

 
     

                   
       

 
     

                   
       

 
     

                   
       

 

 

Als we de genormaliseerde waarden sommeren per kolom, krijgen we waarde van 1  

(zie onderstaand figuur). Dit betekent dat bij een matrix van 4 criteria de tabel terug wordt 

gebracht naar een totaalwaarde van 4, namelijk 4 kolommen met elk de waarde 1. Een matrix van 

4 criteria wordt dus genormaliseerd naar een waarde van 4. Een matrix van 5 criteria wordt 

teruggebracht (genormaliseerd) tot een totaal waarde van 5 etc. 

 

Als voor alle velden in de matrix de genormaliseerde waarden bekend zijn, kunnen de 

gunningpercentages per criterium berekend worden. Hiervoor kijken we nu naar de horizontale 

lijnen in de matrix. Per criterium berekenen we het gemiddelde.  

 

Voor wat betreft het criterium „openingstijden‟ wordt dit:  
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Deze gemiddelden zijn tevens de gunningpercentages. Let wel, dit zijn wel de percentages voor 

de subcriteria onder gunningscriterium kwaliteit. We moeten nog één rekenexercitie doen om tot 

de uiteindelijke gunningpercentages te komen. Besloten is dat kwaliteit voor 60% meetelt en dat 

prijs voor 40% (niveau 1 van de hiërarchieboom). Dit betekent dat de percentages, voortkomend 

uit het AHP-proces, terug moeten worden gebracht van een schaal van 100 punten in totaal naar 

een schaal van 60 punten.   

 

Voor het gunningscriterium  „openingstijden‟ wordt dit:  

 

                          

 

Uiteindelijk ziet de verdeling van de gunningscriteria er als volgt uit:  

 

Prijs   40% 

Openingstijden  35% 

Gezond eten 8% 

Presentatie 11% 

Opstartplan  6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgaan met de Consistentie-ratio 

 

Een ander onderdeel binnen fase 3 is het bepalen van de consistentie. Dit is het meest wiskundige 

deel van het AHP-model. Voor de α-mensen onder ons zal onderstaande beschrijving misschien 

lastig zijn. Voor hen geldt: weet dat het AHP-model de consistentie berekent en dat daarmee wordt 

aangegeven in welke mate het invulproces, het paarsgewijs vergelijken, goed en betrouwbaar is 

verlopen. De consistentie-ratio moet kleiner zijn (<) dan 0,1. Deze ratio wordt berekend door de 

computer. 

 

De β-mensen onder ons willen misschien weten hoe de consistentie-index precies berekend wordt. 

In onderstaand kader gaan we hier dieper op in. We beperken ons tot het beschrijven van de 

berekeningen en het geven van een klein voorbeeld. Zoals genoemd, onderstaande tekstkader is 

voor de liefhebber. 

 
  

Catering Openingstijden Gezond eten Presentatie Opstartplan Gemiddelde Percentage

Openingstijden 0,600 0,400 0,720 0,600 0,580 58%

Gezond eten 0,200 0,133 0,040 0,200 0,143 14,3%

Presentatie 0,100 0,400 0,120 0,100 0,180 18%

Opstartplan 0,100 0,067 0,120 0,100 0,097 9,7%

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100%

Prijs; 40%

Openingstijden; 
35%

Presentatie; 
11%

Gezond eten; 
8%

Opstartplan; 6%
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Bereken van de Consistentie-index 

 

Bij meerdere criteria met een behoorlijk aantal paarsgewijze vergelijkingen is het denkbaar dat bij 

de bepaling van de waarde per vergelijking niet consistent wordt gehandeld. Wat is nu 

consistentie? Consistentie is als volgt aan te duiden: 

 

Als 

Criterium 1  kleiner is dan (<) Criterium 2 

en 

Criterium 2  kleiner is dan (<) Criterium 3 

moet hieruit volgen dat: 

Criterium 3 groter is dan (>) Criterium 1 

 

 

 

De waarden die in de matrix in het AHP-model worden ingevuld, moeten consistent zijn en voldoen 

aan het principe van transitiviteit (de wiskundige benaming hiervoor). 

 

Een voorbeeld aan de hand van de aanbesteding „Catering‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit  bovenstaande matrix blijkt dat het criterium „openingstijden‟ matig meer belangrijker (waarde 

3) wordt bevonden dan het criterium „gezond eten‟ (zie vel    en dat „openingstijden‟ meer dan 

sterk belangrijker (waarde 6) wordt bevonden dan het criterium „presentatie‟ (zie vel  .) Uit deze 

twee verhoudingen blijkt ook hoe het criterium „gezond eten‟ staat ten opzichte van het criterium 

„presentatie‟. 

 

Het criterium „gezond eten‟ moet namelijk belangrijker zijn dan het criterium „presentatie‟ en wel in 

de verhouding 6 / 3 = 2. Op basis van de vergelijkingen tussen de andere criteria, in de matrix de 

boven liggende twee vergelijkingen, kan je het belang van „gezond eten‟ uitrekenen.  

 

Veld  , voldoet niet aan het principe van transitiviteit. Er is sprake van een afwijking (0,33 versus 

2). Een belangrijke constatering is dat de bovenliggende horizontale lijn met paarsgewijze 

vergelijkingen bepalend is voor de horizontale lijn met paarsgewijze vergelijkingen daaronder.  

 

Bij het AHP-model worden met behulp van de computer alle afwijkingen in één 'consistentie ratio' 

berekend. Als deze ratio te groot is, namelijk >0.1, zijn de ingevulde waarden niet consistent en is 

er geen sprake van transitiviteit. In dat geval kan overwogen worden om de ingevulde waarden 

opnieuw te bekijken. 

 

Welke berekeningen worden nu uitgevoerd om deze CI (consistentie-index) te bepalen? Om dit te 

laten zien, nemen we de voorgaande matrix weer als uitgangspunt.  

De berekeningen laten we door de computer uitvoeren (bijvoorbeeld in Microsoft Excel). Een 

voorbeeld hiervan zie je hieronder, gevolgd door een uitleg van de rekenkundige stappen die 

genomen worden.  

 

 
 

Matrix 4 Criteria Genormaliseerde matrix

Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Verdeling Product Ratio

Criterium 1 1,00 3,00 6,00 6,00 0,6000 0,4000 0,7200 0,6000 0,5800 2,67000 4,603448

Criterium 2 0,33 1,00 0,33 2,00 0,2000 0,1333 0,0400 0,2000 0,1433 0,59000 4,116279

Criterium 3 0,17 3,00 1,00 1,00 0,1000 0,4000 0,1200 0,1000 0,1800 0,80333 4,462963

Criterium 4 0,17 0,50 1,00 1,00 0,1000 0,0667 0,1200 0,1000 0,0967 0,44500 4,603448

CI= 0,148845

CI/RI= 0,17

Catering Openingstijden Gezond eten Presentatie

Openingstijden 3 6

Gezond eten 0,33
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Allereerst wordt de matrix genormaliseerd en het gunningpercentage berekend, zoals eerder 

aangegeven in het artikel. Vervolgens wordt met behulp van matrixvermenigvuldiging het product 

bepaald, in de wiskundige notatie: 

 

[

     
          
       
         

]   [

      
      
      
      

]  [

      
      
      
      

] 

 

Voor uitleg over matrixvermenigvuldigingen verwijzen we naar het internet:  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrixvermenigvuldiging 

 

Deze individuele uitkomsten per criterium (het product) worden vervolgens gedeeld door het 

procentuele aandeel van dit criterium. Voor criterium 1 wordt dit:  

 
      

     
           

 

De uitkomsten voor de criteria 2 t/m zijn resp.:                             

 

Aan deze getallen (voor de gehele matrix) is de afwijkingsratio af te lezen. De volgende stap is 

dan ook om de gemiddelde afwijking te bepalen. Indien een matrix van 4 criteria volledig 

consistent is ingevuld, zullen deze ratio‟s namelijk precies 4 zijn. De gemiddelde afwijking is: 

 
                                   

 
               

 

Tot slot moeten nog een tweetal correcties plaatsvinden: 

 

De eerste correctie: In een matrix van vier criteria worden per horizontale regel iedere keer 3 

vergelijkingen gedaan. Immers ieder criterium is gelijkwaardig aan zichzelf, de diagonale lijn in de 

matrix. Deze diagonale lijn is altijd volledig consistent. Daarom moet de gemiddelde afwijking 

nogmaals gedeeld worden door (    , waarbij   staat voor het aantal criteria in de matrix. 

 

 
        

     
          

 

De tweede correctie: Om de uiteindelijke consistentie te bepalen moet er nog een correctie 

plaatsvinden voor willekeur. Deze correctiewaarden zijn ontleend vanuit de statistiek. Volstaan 

wordt met het benoemen van deze correctiewaarden. 

 

 
 

    
        

    
                

 

 
 
  

aantal criteria 2 3 4 5 6 7 8 9

correctie waarden 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45



 

26 

 

De eerste lijn van vergelijkingen 

 

We hebben in het begin van dit artikel gezien dat bij het paarsgewijs vergelijken een bepaalde 

volgorde wordt gehanteerd. Deze volgorde is: A t/m F 

 

 
 

Het is van belang om te weten dat het invullen van de eerste regel bepalend is  

voor de rest van de matrix. In het kader ‟bereken van de consistentie -index‟ wordt hier kort naar 

gerefereerd. 

 

Gesteld kan worden dat het niet consistent invullen van de matrix zich voordoet in de  2e, 3e en 4e 

etc. lijn van de matrix. In het hierboven genoemde voorbeeld zijn dit de vergelijkingen D, E en F.  

 

Nu laat het AHP-model toe dat bijvoorbeeld bij vergelijking C (3e vergelijking) besloten wordt dat 

„criterium 1‟ minder belangrijk is dan het „criterium 4‟ In dat geval wordt gekozen voor minder 

belangrijk, bijvoorbeeld: is sterk minder belangrijk dan „criterium 4‟. Of wel waarde 7, maar dan in 

de notatie      ,           .  

 

Dit wordt nog een extra vergroot als binnen de verge lijking op de lijn meerdere keren „belangrijker‟ 

en meerdere keren „minder belangrijk‟ wordt aangegeven.  

 

We weten dat het menselijk brein 6 à 7 vergelijkingen consistent uit het hoofd kan volgen. De 

keuze tussen belangrijker (schaal 2  t/m 9) en minder belangrijk (schaal  1/2  t/m 1/9) geeft een 

extra dimensie waardoor de kans sterk vergroot wordt om inconsistent te handelen. Bij toepassing 

van het AHP-model ten behoeve van de bepaling van de verdeling van de gunningpunten bij een 

Europese aanbesteding is dit als minpunt aan te merken.  

 

Het is daarmee van groot belang in welke volgorde de criteria in de x-as en y-as zijn opgenomen.  

Om de kans op inconsistentie te beperken (te minimaliseren) is het raadzaam om de 

gunningscriteria eerst in volgorde van belangrijkheid te plaatsen alvorens de paarsgewijze 

vergelijkingen te doen. Wanneer de criteria op volgorde van belangrijkheid staan dan betekent dit 

dat in de eerste lijn met vergelijking criterium 1 altijd belangrijker is dan de overige criteria. In het 

computermodel is de optie ‟minder belangrijk‟ dan niet meer van toepassing.  

 
  

Catering Openingstijden Gezond eten Presentatie Opstartplan

Openingstijden

Gezond eten

Presentatie

Opstartplan

Criterium 
1

Criterium 
2

Criterium 
3

Criterium 
4

Criterium 
5

Criterium 
6

Criterium 
7

Criterium 
8

Criterium 
9

Criterium 
1 1 3 6 1/7 5 2 1/9 4 4

Criterium 
2

……..
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Grenswaarden AHP-model 

 

In artikel 2 hebben we gezien dat bij het gebruik van de eenvoudige variant de bandbreedte steeds 

kleiner wordt bij toename van het aantal gebruikte criteria, tot maximaal 20% en minimaal 2% bij 

gebruik van 9 criteria, een bandbreedte van 18 procentpunten. Op de y-as was het 

gunningpercentage vermeld en op de x-as het aantal criteria. Zie grafiek hieronder. 
 

In de grafiek op de volgende pagina worden de grenswaarden getoond van het AHP-model.  Die 

grafiek is iets gecompliceerder. Daarom allereerst een korte toelichting op daarop.  

 

Onveranderd is de y-as, hier staat het  gunningpercentage.  Op de x-as staat nu  de 

schaalverdeling. Met de schaalverdeling wordt bedoeld: de mate waarin bij het paarsgewijs 

vergelijken het ene criterium belangrijker wordt gevonden dan het andere. Het AHP-model gaat 

standaard uit van een schaalverdeling met een toekenning van maximaal 9 punten (1 t/m 9) per 

paarsgewijze vergelijking.  

In de meest linkse kolom staan de grenswaarden bij een schaalverdeling van 1 /m 1, alle criteria 

zijn even belangrijk. In de meest rechtse kolom staan de grenswaarden van de schaalindeling 

zoals deze binnen het AHP-model gebruikt wordt. 

 

In de grafieklijn zelf is nu het aantal gebruikte criteria opgenomen (geel = 3 criteria, lichtblauw is 9 

criteria.). 
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30%

40%

50%
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10%
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Schaal 1 t/m 1 (zie kolom x-as boven 1 t/m 1) 

Bij het gebruik van een schaalindeling van 1 t/m 1 is de verdeling bij 3 criteria precies 33 1/3 

procent per criterium of te wel 100 / 3. Bij 9 criteria is 10,11% of wel 100 / 9. In beide gevallen is 

het maximum gelijk aan het minimum, ofwel de bandbreedte is 0,0.  

 

Schaal 1 t/m 9 (zie kolom x-as boven 1 t/m 9) 

Bij het gebruik van een schaalindeling van 1 t/m 9 is de verdeling bij 3 criteria het maximum 82% 

en het minimum 9%. Bij 9 criteria is het maximum 53% en het minimum 6%, een bandbreedte van 

46 procentpunten. 

 
Voorgaande bewijst dat het AHP-model aansluit bij een meer zuivere verdeling van de 
procentpunten. Bij  toepassing van het AHP-model ten behoeve van verdeling van de 
procentpunten tussen gunningscriteria bij Europese aanbestedingen geeft dit dus een zuiverder 
beeld dan bij het gebruik van de vereenvoudigde methode zoals beschreven in artikel 2 van dit  
vierluik. Met andere woorden: het AHP-model is ook toepasbaar bij iedere professionele vorm van 
inkoop. 

 

De tegenwaarden in de matrix die worden bepaald door        en het normaliseren van deze matrix 

bewerkstelligen deze meer zuivere verdeling. 

 

Effecten van schaalindeling 

 

We zien dat bij het vergroten van de schaal van 1 t/m 1 naar 1 t/m 9 de bandbreedte toeneemt. De 

gekozen schaalindeling is derhalve bepalend voor het maximaal of minimaal te scoren percentage. 

Een belangrijk gegeven binnen het AHP-model. 

 

Hoe groter de schaalindeling hoe grotere de bandbreedte wordt. Als we de schaalverdeling 

verhogen naar 1 t/m 99 bij 9 criteria is het maximum dat behaald wordt 92% met een minimum van 

1% (                  ). 

Bij een schaalverdeling van 1 t/m 99 bij 3 criteria wordt het maximaal te scoren percentage 98% 

tegen minimaal 1% (                ). 

 

Met andere woorden: als we de grafiek doortrekken naar rechts zullen alle maximale scores (de 

bovenste lijnen) tenderen naar de 100%. De minimale scores zullen tenderen naar de 0%. 
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Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 Criterium 4 Criterium 5 Criterium 6 Criterium 7 Criterium 8 Criterium 9 Weging

Criterium 1 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 52,9%

Criterium 2 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 3 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 4 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 5 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 6 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 7 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 8 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

Criterium 9 0,11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,9%

De gehanteerde schaalindeling binnen het AHP-model komt het meeste overeen met een 10-

puntsverdeling die we kennen van het rapportcijfer. We zijn goed in staat om op een schaal van 10 

punten aan te geven wat we voelen en/of ervaren.  

 

Bij een 3-puntsschaal zijn we over het algemeen wel bereid om voor uiterste waarden te kiezen. 

Bij een 5-puntsschaal wordt dit al wat lastiger. Het kiezen van de extremen, de waarden 1 en 5, 

wordt over het algemeen minder snel gekozen. Dit geldt ook voor een 7-punts- en een 9-

puntsschaal. Hoe breder de schaal hoe minder men genegen is bij het  toekennen van de punten 

de uiterste waarden te kiezen. Dit fenomeen is derhalve ook van kracht bij het toekennen van de 

vergelijkingspunten bij het paarsvergelijken binnen het AHP-model. 

 

 

Bij elke gekozen schaalindeling is er een mate van subjectiviteit aanwezig. Wat voor de één 

„extreem belangrijk‟ is, kan door de ander als „sterk belangrijk‟ gevonden worden. Door binnen het 

AHP-model bij het paarsgewijs vergelijken de focus te richten op de oneven waarden (1, 3, 5, 7 en 

9) kan (indien door het inkoopteam geen eenduidige voorkeur wordt uitgesproken) gekozen 

worden voor de compromiswaarden (de tussenliggende waarden) de even waarden: 2, 4, 6 en 8.  

 

Deze schaalindeling geeft voldoende spreiding voor het toekennen van de gunningpunten. Maar 

wanneer worden deze uiterste waarden bereikt? Deze worden,   zoals hiervoor omschreven, 

alleen behaald als de extreme waarde van een schaalindeling wordt ingevuld bij de paarsgewijze 

vergelijkingen. 

 

Een voorbeeld:  

Bij een matrix van 9 criteria is het eerste criterium „extreem belangrijke‟” dan alle overige criteria, 

criterium 2 t/m 9. Dit impliceert dat alle overige criteria ´even belangrijk´, een waarde 1, zijn. 

Alleen deze situatie geeft een maximale score van 52,9%    53% voor dit eerste criterium.  

 

We noemen dit het ´bovenspectrum´ van het AHP-model. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de overige 8 criteria is nog 47,1% te verdelen. Dit is                per criterium. De 

minimale score noemen we gemakshalve het ´onderspectrum´.  

 

Nu zal deze situatie zich in de praktijk niet snel voordoen. Dit betekent dat het toe te kennen 

gunningpercentage, na een AHP-sessie, over het algemeen onder het theoretisch maximum 

percentage zal liggen! Is dit niet het geval, dan zou men eigenlijk terug moeten naar fase 1, het 

definiëren van de criteria. Waarschijnlijk zijn er dan te veel criteria gekozen die van onderschikt 

belang zijn en is er 1 dominant criterium.  

 

In artikel twee hebben we aangegeven dat de eenvoudige variant niet per definitie juist of onjuist 

is, maar dat het wel van belang is om bewust te zijn van de effecten van een toe te passen 

methode. Dit geldt ook voor het AHP-model. We zien dan ook dat het AHP-model haar 

grenswaarden kent en dat het behalen van deze grenswaarden worden beïnvloed door hoe we 

omgaan met het invullen van de waarden binnen een gekozen schaalverdeling.  

 

Binnen de Europese aanbesteding zijn in dit kader een tweetal kernwoorden te noemen: 

relevantiewaarde en onderscheidend vermogen. 
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Een gunningscriterium moet relevant zijn en moet daadwerkelijk iets invullen  (vertegenwoordigen) 

van de behoefte/wens van de opdrachtgever, de interne klant. Daarnaast moet het binnen het 

criterium voor leveranciers mogelijk zijn om zich te kunnen onderscheiden. Het is de kunst en 

uitdaging om hierin een balans te vinden.  

 

Bij het gebruik van het AHP-model is dit aandachtspunt voor het ´bovenspectrum´ minder van 

toepassing. Immers bij het onderscheid tussen 9 criteria zal het preferente criterium minder dan de 

53% toebedeeld krijgen, waardoor voor de overige criteria meer punten te verdelen zijn.  

 

In het „onderspectrum‟ van het AHP-model ligt dit anders. Als we het AHP-model toepassen bij het 

bepalen van de procentuele verdeling van de gunningscriteria kan het voorkomen dat een bepaald 

criterium minder dan 10% van de toe te kennen punten krijgt. Indien een criterium in dit 

„onderspectrum‟ scoort mag het niet zo zijn dat in het beschrijvend document voor dit criterium 

veel vragen worden opgenomen. Het onderscheidend vermogen van dit criter ium wordt hiermee 

sterk beperkt. Het aantal vragen (daar waar de leverancier op kan scoren) zal dus beperkt moeten 

blijven. Indien het gunningpercentage dermate klein is, kan zelfs overwogen worden om voor het 

betreffende criterium geen vragen op te nemen maar het geheel in eisen te formuleren en te 

schrappen als gunningscriterium. Het betreffende onderwerp van dit criterium is dan minder 

geschikt of niet relevant als gunningscriterium. 

 

Het is voor de inkoper van belang om gevoel te krijgen bij deze effecten van het AHP-model. 

Hoewel het in theorie misschien lastig te doorgronden is, is de beste leerschool het toepassen van 

deze methode in de praktijk.  
 

We hebben gemerkt dat het gebruik van het AHP-model bij het bepalen van de verdeling van de 

gunningpunten over de gunningscriteria als zeer constructief en prettig ervaren wordt. Het werkt 

doelgerichter. Onderwerpen, aandachtspunten die op dat moment niet relevant zijn, zijn 

makkelijker te pareren. Juist daar waar individuele- en afdelingsbelangen in dominantie gelden en 

een voortgang voor verdeling van de punten kunnen belemmeren, is het AHP-model een goed 

inzetbaar instrument. 

 

Sterke en zwakke punten van AHP 

 

Ieder model heeft sterke en zwakke punten. Het AHP-model is hierin niet anders dan andere 

modellen. Hieronder een opsomming: 

 

Sterke punten 

 

- Een groot voordeel van het AHP-model is haar flexibele en intuïtieve benadering. Het 

afwegen van meerdere belangen (Multicriteriabesluiten) wordt door de paarsgewijze vergelijkingen 

teruggebracht tot overzichtelijke paren. 

- Juist deze paren (de vergelijkingen) geven dat de groepsfocus bij iedere vergelijking sec 

gericht is op deze vergelijking. De discussie gaat over het vergelijk tussen dit paar. De verleiding 

om ander aspecten erbij te betrekken is klein en kan door de voorzitter eenvoudig gecorrigeerd 

worden. 

- Het AHP-model ondersteunt het proces om te komen tot een groepsbesluit. Bij iedere 

paarsgewijze vergelijk ontstaat consensus in de groep. Door ondersteuning van een computer bij 

het doorrekenen naar een totaalbeeld zal er ook bij de eindverdeling van de gunningscriteria 

eerder sprake zijn van erkenning en draagvlak. 

- Het AHP-model berekent de consistentie. Juist deze consistentie geeft inzicht in de kwaliteit 

van het besluitvormingsproces. 

- Het AHP-model kan goed worden ingezet bij besluitvormingen, waarbij exacte waarnemingen 

/ metingen niet mogelijk zijn. 

- Hoewel het AHP-model een aantal rekenkundige en wiskundige exercities in zich heeft, is 

kennis hiervan niet noodzakelijk. Echter, hiervan kennis hebben, versterkt de rol van de inkoper 

als procesbegeleider. 

 



 

31 

 

Zwakke punten 

 

- Er moeten veel paren vergeleken worden. Juist bij meerdere criteria neemt het aantal 

vergelijkingen fors toe. Al deze vergelijkingen moeten worden doorgelopen. Dit vraagt discipline en 

vasthoudende aandacht van de groep. 

- Indien binnen het inkoopteam bij een bepaald criterium geen betrokkenheid is, is de kans 

groot dat dit criterium onbewust onderbelicht wordt (zie artikel 2, betrokkenheid bij geld) . Dit geldt 

ook binnen het AHP-model. 

- Het maken van de keuze bij ieder paarsgewijze vergelijking is niet 100% objectief, maar een 

samenvoeging van meerdere subjectieve keuzes, een consensus. Het is mogelijk om bij deze 

keuze bewust een tegengestelde positie te kiezen of bewust mee te gaan in bepaalde voorkeuren.  

- De keuze van schaal van 1 t/m 9 is aan de ene kant een voordeel, omdat dit gevoelsmatig 

aansluit bij de 10-puntsschaal van het rapportcijfers. Aan de andere kant is het daarmee ook 

bepalend voor de grenswaarden van het model. 

- Daar waar kwaliteit op een objectieve manier economisch gemaakt kan worden (in geld uit te 

drukken) kan de uitslag van de AHP methode afwijken van de economische waarde per criterium. 

In een dergelijke situatie is de AHP methode minder geschikt. 

 

Tot slot 

 

Het AHP-model is ontwikkeld in de jaren „70 van de vorige eeuw. Als je op het internet gaat 

zoeken tref je vele hits. Het toepassingsgebied is groot.  

 

Met dit vierluik laten we op een ludieke en laagdrempelige manier laten zien dat deze methode 

toegepast kan worden in het voorbereidingstraject van een Europese aanbesteding. Het AHP-

model ondersteunt de inkopen bij het bepalen van de verdeling van de gunningpunten over de 

verschillende gunningscriteria.  

 

De uitkomst van het AHP-model blijft de professionele aandacht van de inkoper houden en kan 

daarmee niet als een statische uitkomst worden gedefinieerd. Het blijft van groot belang dat het 

aantal wensen binnen een gunningscriterium van voldoende kwaliteit en kwantiteit zijn, zodat 

leveranciers zich voldoende kunnen onderscheiden en de behoefte van de klant voldoende wordt 

gewaarborgd. Deze invulling is niet in een computersysteem op te nemen en blijf t in de handen 

van de inkoper. 


