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01

VOORWOORD

Het traditionele bouwproces verandert in rap tempo. Van een gesloten ‘ieder voor zich’ cultuur naar een
meer eigentijdse open samenwerking waarin partijen elkaar een blik in eigen keuken gunnen. Een te
lang durende crisis versnelt dit proces bovendien door het versneld toenemende kostenbewustzijn bij
alle partijen. En natuurlijk hebben demografische ontwikkelingen en politieke besluitvorming ook een
rol in dit proces. Dit betekent dat alle partijen druk zijn met het doorvoeren van de gewenste
aanpassingen binnen hun eigen organisatie maar ook in de relatie met hun bouwpartners.
Een veranderingsproces dat gaat met vallen en opstaan.
Het is dan ook verstandig om in dergelijke gevallen te leren van de praktijkervaring die anderen hebben
opgedaan. Wonen Limburg heeft recent een partnerselectie doorgevoerd voor haar niet planmatig
onderhoud en nieuwbouw waarbij een sterke wens was om de samenwerking met de nieuwe partners
op een moderne wijze vorm te geven. Hierbij speelden de uitgangspunten van ketensamenwerking een
belangrijke rol. Het kenmerkt de open en transparante houding van Wonen Limburg dat zij enthousiast
reageerde op het voorstel van de Regieraad Bouw Limburg om dit selectieproces te evalueren. Niet om
Wonen Limburg te beoordelen maar juist om te leren van de ervaringen van zowel Wonen Limburg als
van de betrokken opdracht-nemende partijen (lees: ketenpartners).
De Regieraad zal deze rapportage in brede kring publiceren om de aanbevelingen onder ieders
aandacht te brengen. Bij zowel opdracht-gevende als opdracht-nemende partijen. Daarmee hopen we
ook toekomstige partnerselecties weer een stap verder te brengen en een bijdrage te leveren aan de
verdere professionalisering van het bouwproces.

Wonen Limburg

Regieraad Bouw

Ger Peeters

René Meyboom
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02

MANAGEMENTSAMENVATTI NG

02.01

Vraagstelling

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft innovatieve selectieprocedures toegepast voor het selecteren
van samenwerkingspartners om haar niet-planmatige onderhoud en nieuwbouwopgaven uit te voeren,
waarbij een betere samenwerking tussen de opdrachtgever en leverancier in de vorm van
ketensamenwerking een belangrijke rol speelt. Het nadenken over en het aangaan van
ketensamenwerkingscontracten is in opmars. Niet alleen in de corporatiesector, maar ook daarbuiten.
Wonen Limburg is daarbij één van de koplopers, en heeft in hoge mate met de eigen organisatie het
‘wiel’ moeten uitvinden voor wat betreft het vormgeven van deze selectieprocedures en de voor haar
nieuwe wijze van samenwerken met de geselecteerde ketensamenwerkingspartners.
De uiteindelijke wijze van samenwerken en kennisdeling ontstaat vanaf het moment dat de partijen zijn
geselecteerd en kan ook alleen gezamenlijk worden vormgegeven. Een blauwdruk hiervoor bestaat niet,
maar een goede regie op het proces vanuit de opdrachtgever is essentieel.
De ervaringen die door Wonen Limburg bij het opzetten en uitvoeren van de twee selectietrajecten zijn
opgedaan, zijn interessant voor andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals de leden van de
Regieraad Bouw Zuid. De ervaringen kunnen door hen worden meegenomen in de vormgeving en
uitwerking van toekomstige soortgelijke ketensamenwerkingstrajecten. Dit vormt de aanleiding voor
het uitvoeren van dit evaluerende onderzoek in opdracht van de Regieraad Bouw Zuid en Wonen
Limburg. Het verzamelen van leerervaringen is de belangrijkste aanleiding voor het project, het is geen
evaluatie van de werkwijze van Wonen Limburg zelf. Wonen Limburg staat in wezen ‘model’ voor een
aanpak die ook andere corporaties zouden kunnen hebben gekozen. De ervaringen van Wonen Limburg
en de wel- en niet-geselecteerde partijen uit de twee (nieuwbouw en niet-planmatig onderhoud)
uitgevoerde selectieprocedures worden gebruikt om algemene lessen te trekken voor zowel het
bouwbedrijfsleven als voor opdrachtgevers.
02.02

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak bestaat uit drie onderdelen, namelijk het beschouwen van de doorlopen trajecten
vanuit:
–

Allereerst is gekeken naar de doelen van ketensamenwerking in het algemeen en hoe een
selectieprocedure voor ketensamenwerking op basis van die doelen anders van aard zou zijn dan
een meer traditioneel ingestoken aanbesteding.

–

Daarnaast is, ten behoeve van de experttoets, bepaald aan welke kenmerken een
aanbestedingsproces moet voldoen om als publieke speler (corporatie) terdege verantwoording af
te kunnen leggen over de uitgevoerde procedure. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als
transparantie, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en het zorgen voor voldoende mededinging;
in wezen gaat dit om het bepalen van een aantal basisprincipes van goed opdrachtgeverschap.
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Deze basisprincipes sluiten aan bij de basisbeginselen van de Aanbestedingswet:
non-discriminatiebeginsel, gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel.
Ook voor niet-aanbestedingsplichtige diensten zoals corporaties gelden de achterliggende principes
als een leidraad voor hun handelen, al ligt er, anders dan bij aanbestedingsplichtige diensten, geen
expliciet te handhaven niveau vast. ‘Uitlegbaar’ is hier eerder het adagium dan ‘aantoonbaar’ en de
ruimte voor een eigen invulling is groter dan voor aanbestedingplichtige diensten.
–

Voor aanbestedingsplichtige diensten die, in navolging van Wonen Limburg, met
ketensamenwerking aan de slag willen, gelden zwaardere eisen ten aanzien van de geformuleerde
‘basisprincipes’. Zij moeten zich houden aan de Aanbestedingswet.

–

Vervolgens zijn de ervaringen van het bouwbedrijfsleven in beide trajecten onderzocht aan de hand
van interviews met een belangrijk deel van de wel- en niet-geselecteerde partijen. Daarbij was
zowel het MKB als het grootbedrijf vertegenwoordigd. Een aantal partijen heeft deelgenomen aan
beide selectietrajecten. Zij zijn bevraagd over de ervaren verschillen tussen beide trajecten.

Op basis van deze beelden uit de literatuur, interviews en experttoets zijn aanbevelingen gedaan voor
de inrichting van toekomstige trajecten, waarbij ook een aantal voorstellen tot verbetering ten opzichte
van de werkwijze van Wonen Limburg is weergegeven. Daarnaast is een aantal specifieke
aanbevelingen gedaan voor aanpassingen die aanbestedingsplichtige partijen zouden moeten
doorvoeren om met een soortgelijk selectieproces voor partners bij ketensamenwerking aan de slag te
kunnen.
02.03

Ketensamenwerking

Er zijn vele definities en beelden over wat ketensamenwerking is, of zou moeten zijn. In dit rapport
wordt de definitie van prof. dr. Jack van der Veen, Hoogleraar Supply Chain Optimization, Universiteit
van Amsterdam, gehanteerd die ook is gebruikt in het rapport ‘Ketensamenwerking in de bouw’ van
Marcel Noordhuis en Ruben Vrijhoef:
Ketensamenwerking is het managen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende
schakels in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid (één
gezamenlijke organisatie). Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt
op het optimaliseren van zijn eigen individuele (schakel-) prestatie.
Wat zijn dan de meest in het oog springende verschillen met een traditioneel proces van het
aanbesteden van bouw- of onderhoudswerkzaamheden?
–

Er is sprake van een langjarige opgave waar een keten gezamenlijk een zo goed mogelijk
antwoord op realiseert.

–

De competentie ‘samenwerken’ maakt, naast vakbekwaamheid ten aanzien van de activiteiten
die moeten worden uitgevoerd, een belangrijk onderdeel uit van de procedure.
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–

Er wordt dus ook niet een specifieke opgave afgeprijsd, maar er wordt gesproken over wat de
werkelijke kosten en opbrengsten zijn van bepaalde activiteiten (en hoe die in gezamenlijkheid
kunnen worden geoptimaliseerd).

–

Het gaat niet om de selectie van een specifieke, monodisciplinaire partij, zoals een bouwbedrijf, of
een installateur, maar het gaat om het bij elkaar brengen van een zo optimaal mogelijke keten
van partijen, die gezamenlijk als één organisatie kunnen en willen werken.

–

Een ketensamenwerking vindt zijn wortels in organisatiedoelen. Het doel van de
ketensamenwerking moet zijn ingebed in of onderdeel uitmaken van de
organisatiedoelstellingen van de deelnemende partijen om succesvol te kunnen zijn.

02.04

Belangrijkste TOPS EN TIPS vanuit selectieprocedures Wonen Limburg

Onderstaande tabel geeft de vijf belangrijkste ‘TOPS’ uit de selectieprocedures van Wonen Limburg
weer; de zaken die zeker navolging verdienen, en de vijf belangrijkste ‘TIPS’, aandachtspunten voor
volgende ketensamenwerkingstrajecten. In hoofdstuk 6 en 7 van dit rapport treft u een uitgebreide
beschrijving van alle tips en tops naar aanleiding van de bevindingen en de aanbevelingen voor
toekomstige aanbestedingstrajecten die naar aanleiding van die bevindingen kunnen worden gedaan.
5 belangrijkste TOPS

5 belangrijkste TIPS

Zorg dat je interne doelstellingen helder zijn

Geef bij aanvang een duidelijke indicatie van de

afgeleid vanuit de organisatiedoelstellingen zodat

verwachte omvang en duur van de opdracht

deze richting geven aan je criteria en de

zowel voor opdrachtnemer ( afweging deelname

procesopzet.

en wanneer weer aan bod) als opdrachtgever
(proportionaliteit omzeteisen en vaststellen juiste
aantal partijen).

Het daadwerkelijk in gesprek gaan met de partijen

Realiseer je als opdrachtgever welke inspanning

draagt op een belangrijke wijze bij aan het

je vraagt van de inschrijvers en zorg dat die in

selecteren van een partner. Neem hiervoor

verhouding is met de omvang van de na gunning

voldoende tijd en kijk op welke wijze je dit zo

uit te voeren werkzaamheden. De Gids

optimaal mogelijk kunt vormgeven.

Proportionaliteit biedt een aantal
aanknopingspunten die zeker voor
aanbestedingsplichtige diensten navolging
verdienen.

Beperk het aantal partijen in de verschillende

Hanteer een beperkt aantal criteria waaraan je

selectierondes zodat dat aantal in verhouding staat

een waardering toekent, zodat helder is en blijft

tot het aantal partijen dat je uiteindelijk wilt

wat elk criterium bijdraagt aan het totaalcijfer.

selecteren. Vraag niet meer uit dan strikt

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 6

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

noodzakelijk is om je keuze te kunnen bepalen.
Denk vroegtijdig na over het proces van scoren,

Neem voldoende tijd om eerst met de eigen

de criteria en de wijze van vastlegging.

organisatie te schakelen. Kies een realistisch
tijdsbestek waarbinnen je als opdrachtgever zelf
je eigen spelregels kunt waarmaken en een
zorgvuldig proces kunt opstellen en waarbinnen je
voldoende tijd hebt om je een goed beeld te
vormen van de partijen.

Stem de omvang en de specialismen in je

Spreek de achterliggende doelstellingen van het

beoordelingscommissie af op de doelen en type

middel ketensamenwerking in voldoende mate uit

werkzaamheden.

naar de partijen bij de start van het
selectietraject.

Voor opdrachtnemers gelden de volgende belangrijkste ‘TIPS’ naar aanleiding van het traject van
Wonen Limburg:
Belangrijkste TIPS opdrachtnemers
Realiseer je als opdrachtnemer dat de aanbesteding van een ketensamenwerking naar de aard van de
aanbesteding anders is dan een ‘traditionele aanbesteding’ en dat bijvoorbeeld de verwoording en
presentatie van een visie op ketensamenwerking een essentieel onderdeel is van de aanbesteding. De
aanbesteding vraagt dan ook om andere competenties dan de traditionele technische competenties of
de competenties die nodig zijn om in te schrijven op een laagste prijs aanbesteding.
Realiseer je als opdrachtnemer dat de uitvraag voor ketensamenwerking geen gunningsuitvraag is
waarbij een concrete oplossing met prijs voor een opgave wordt gevraagd, maar dat de gevraagde
cases worden gebruikt als illustratie van de werkwijze en aanpak in een traject om de beste
samenwerkingspartner te selecteren.
Maak als opdrachtnemer gebruik van de ruimte die je krijgt om vragen te stellen over inhoud, proces en
achterliggende ideeën en verwachtingen van de opdrachtgever en te toetsen of jouw interpretatie van
de vraagstelling klopt.
Zorg als opdrachtnemer voor consistentie in de visieverwoording indien je aan verschillende trajecten
van eenzelfde opdrachtgever deelneemt.
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En tenslotte heeft het traject van Wonen Limburg de volgende belangrijkste aandachtspunten voor
aanbestedingsplichtige diensten opgeleverd:
Belangrijkste TIPS aanbestedende diensten
Formuleer, zeker als aanbestedingsplichtige dienst, alle criteria in overeenstemming met de eisen uit de
aanbestedingswet.
Beschrijf in de uitvraag de minimumeisen die je hanteert voor knock-out criteria zoals de financiële
draagkracht, zodat partijen vroegtijdig weten wanneer ze onvoldoende scoren.

Wanneer je als opdrachtgever kiest voor een selectietraject in twee delen zonder gunningsfase, leg dan
de voorwaarden voorafgaand aan het selectiebesluit vast of organiseer een minicompetitie per opgave.
Voor aanbestedingsplichtige organisaties geldt dat ten minste drie partijen moeten worden geselecteerd
in een dergelijke constructie.

Leg achterliggende argumentatie schriftelijk vast vanuit herleidbaarheid en herhaalbaarheid van de
procedure.
Geef partijen een goede terugkoppeling over de behaalde resultaten en de belangrijke argumenten om
hen wel of niet te selecteren zodat zij hiervan kunnen leren voor vervolgtrajecten en duidelijkheid
hebben over de beoordeling

Ook voor opdrachtnemers en aanbestedingsplichtige diensten zijn uitgebreide aanbevelingen
opgenomen in hoofdstuk 7.
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03

INLEIDING

03.01

Aanleiding en doelstelling

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft innovatieve selectieprocedures toegepast voor het selecteren
van samenwerkingspartners om haar niet-planmatige onderhoud en nieuwbouwopgaven uit te voeren,
waarbij een betere samenwerking tussen de opdrachtgever en leverancier in de vorm van
ketensamenwerking een belangrijke rol speelt. Het nadenken over en het aangaan van
ketensamenwerkingscontracten is in opmars. Niet alleen in de corporatiesector, maar ook daarbuiten.
Wonen Limburg is daarbij één van de koplopers, en heeft in hoge mate met de eigen organisatie het
‘wiel’ moeten uitvinden voor wat betreft het vormgeven van deze selectieprocedures en de voor haar
nieuwe wijze van samenwerken met de geselecteerde ketensamenwerkingspartners.
De uiteindelijke wijze van samenwerken en kennisdeling ontstaat vanaf het moment dat de partijen
geselecteerd zijn en kan ook alleen gezamenlijk worden vormgegeven. Een blauwdruk hiervoor bestaat
niet, maar een goede regie op het proces vanuit de opdrachtgever is essentieel.
De ervaringen die door Wonen Limburg bij het opzetten en uitvoeren van de twee selectietrajecten zijn
opgedaan, zijn interessant voor andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals de leden van de
Regieraad Bouw Zuid. De ervaringen kunnen door hen worden meegenomen in de vormgeving en
uitwerking van toekomstige ketensamenwerkingstrajecten. Dit vormt de aanleiding voor het uitvoeren
van dit evaluerende onderzoek in opdracht van de Regieraad Bouw Zuid en Wonen Limburg.
Het verzamelen van leerervaringen is de belangrijkste aanleiding voor het project, het is geen evaluatie
van de werkwijze van Wonen Limburg zelf. Wonen Limburg staat in wezen ‘model’ voor een aanpak die
ook andere corporaties zouden kunnen hebben gekozen. De ervaringen van Wonen Limburg en de
wel- en niet-geselecteerde partijen uit de twee (nieuwbouw en niet-planmatig onderhoud) uitgevoerde
selectieprocedures worden gebruikt om algemene lessen te trekken voor zowel het bouwbedrijfsleven
als voor opdrachtgevers. De ervaringen zijn verzameld aan de hand van interviews met betrokkenen.
Daarnaast toetste Brink Management & Advies vanuit de eigen expertise de uitgevoerde procedures.
Op basis van deze beelden uit de interviews en experttoets zijn aanbevelingen gedaan voor de
inrichting van toekomstige trajecten, waarbij ook een aantal voorstellen tot verbetering ten opzichte
van de werkwijze van Wonen Limburg is weergegeven. Daarnaast is een aantal specifieke
aanbevelingen gedaan voor aanpassingen die aanbestedingsplichtige partijen zouden moeten
doorvoeren om met een soortgelijk selectieproces voor partners bij ketensamenwerking aan de slag te
kunnen.
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03.02

Opzet selectietrajecten Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft met ketensamenwerking een langdurige samenwerking voor ogen met een
beperkt aantal geselecteerde partijen, waarin zowel horizontaal (tussen interne afdelingen) als verticaal
(vastgoed en facilitaire keten) de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Hierin staat de
gebruikerstevredenheid centraal en is het vastgoed geen doel maar een middel.
De aangescherpte visie en ambitie van Wonen Limburg hebben aanleiding gegeven voor een anders
ingericht selectieproces van samenwerkingspartners voor een deel van haar nieuwbouw- en
transformatieopgaven en voor het niet-planmatig onderhoud.
In beide trajecten staat het selecteren van geschikte partijen op basis van ketensamenwerking centraal
in plaats van het aanbesteden van een werk of dienst. Wonen Limburg is als woningcorporatie niet
aanbestedingsplichtig, wat betekent dat zij zich meer vrijheden kan veroorloven bij het opzetten en
uitvoeren van het selectietraject dan aanbestedende diensten. Beide trajecten (NieuwbouwTransformatie en Niet-Planmatig Onderhoud (hierna: NPO)) kenden een vergelijkbare fasering van het
selectieproces: aankondiging – longlistfase – shortlist fase. De invulling per fase verschilde wel tussen
de trajecten. Hieronder worden de trajecten beknopt beschreven.
Selectietraject niet-planmatig onderhoud (NPO)
Wonen Limburg is halverwege 2013 gestart met interne besprekingen om het niet-planmatig onderhoud
(NPO) opnieuw aan te besteden met als doel het aantal leveranciers in drie stappen terug te brengen
van ongeveer 260 naar 6 partijen. Met deze partijen uit provincie Limburg wil Wonen Limburg
gezamenlijk de processen, kwaliteit en dienstverlening van de werkzaamheden in het niet-planmatig
onderhoud optimaliseren, met als achterliggend doel het verbeteren van de kwaliteit en efficiencywinst.
Bereidheid tot samenwerken, transparantie en kwaliteit staan hierin voorop. In met name het tweede
deel van het traject is ketensamenwerking een prominent onderdeel van het selectietraject geworden.
Wonen Limburg heeft het streven gehad om het selectietraject voor het niet-planmatig onderhoud
gedegen voor te bereiden en pas ruim na het selectieproces voor de nieuwbouw- en transformatieopgave in uitvoering te brengen. Vanwege een grote aanpassing van het administratie systeem (SAP) is
besloten het selectietraject vroegtijdig in te zetten. Dit betekent dat in zeer korte tijd is geschakeld om
de markt te benaderen met een omvangrijke en vernieuwende opgave.
Het selectieproces is opgezet als een openbare procedure waarbij alle partijen met een vestiging in
Limburg de mogelijkheid kregen om zich zelfstandig of in de vorm van een consortium in te schrijven.
Dit bood nagenoeg alle huidige leveranciers de mogelijkheid om deel te nemen aan het selectietraject.
In de longlistfase zijn op basis van een papieren selectie 19 van de 48 partijen die zich na de
aankondiging als gegadigde hebben gemeld, doorgegaan naar de shortlist.
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In de shortlistfase kregen alle partijen de kans om twee presentaties te houden op basis waarvan
uiteindelijk acht partijen zijn geselecteerd voor een jaar. Het idee was om na dit jaar een derde selectie
te maken naar zes partijen, maar vooralsnog is besloten om met de 8 geselecteerde partijen verder te
gaan in het traject.
Selectietraject nieuwbouw en transformatie
De doelstellingen op het vlak van ketensamenwerking voor nieuwbouw- en transformatieprojecten zijn
gekwantificeerd in een ambitiekader voor de komende vijf jaar. Wonen Limburg heeft de ambitie om
gezamenlijk met de geselecteerde partijen te komen tot aanzienlijk kortere doorlooptijden en betere
kwaliteit tegen lagere kosten en met een hogere tevredenheid van klanten en medewerkers.
Het selectieproces is opgezet als een niet openbare procedure waarbij Wonen Limburg gezamenlijk met
Bouwend Nederland een voorselectie heeft gemaakt van geschikte partijen op basis van de criteria
kennis en expertise, organisatiegrootte, bouwvolume en geografische oriëntatie (Limburg). Van de 12
benaderde partijen hebben zich uiteindelijk 10 partijen gemeld als gegadigde. Op basis van een
papieren selectie zijn hiervan in de longlistfase 4 partijen geselecteerd voor de shortlist. In de
vervolgfase fase moesten deze 4 partijen twee cases uitwerken en heeft een bedrijfsbezoek
plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn uiteindelijk 2 partijen geselecteerd als samenwerkingspartner
van Wonen Limburg voor een deel van nieuwbouw en transformatieopgaven.
03.03

Onderzoeksaanpak en leeswijzer

Het onderzoek bestaat uit een evaluatie vanuit twee sporen:
1

expertmatige evaluatie van de feitelijke uitvoering van aanbesteding (documentenonderzoek en
interviews opdrachtgever / adviseurs);

2

evaluatie van de procedure op basis van de beleving van de wel en niet geselecteerde partijen
(interviews).

In beide sporen zijn drie onderwerpen beschouwd, namelijk de
‘regelen van de kunst’, de inhoudelijke consistentie in de
uitwerking en de procesmatige effectiviteit in de uitvoering.
Door het combineren van de twee sporen kan worden getoetst
of de beleving van de betrokken partijen aansluit bij het
werkelijke verloop van de aanbesteding. Vanuit de evaluatie
van de uitgevoerde opgaves op deze drie punten komen wij tot
algemene lessen die kunnen worden getrokken uit de
uitgevoerde aanbestedingsprocedures.
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Ondanks het feit dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn, zoeken wij voor de expertmatige
benadering aansluiting bij de principes van de nieuwe aanbestedingswet. De aanbestedingswet bevat de
basisbeginselen van goed aanbesteden die ook voor niet-aanbestedingsplichtige opdrachtgevers, zoals
corporaties, handvatten kunnen bieden voor het aanbesteden volgens de regelen der kunst vanuit het
oogpunt van professioneel opdrachtgeverschap.
Daarnaast zoeken wij de aansluiting om ook algemene lessen te kunnen trekken voor de wel
aanbestedingsplichtige publieke opdrachtgevers. Naast het non-discriminatiebeginsel, het
gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, is het beginsel van proportionaliteit een van de
dragende pijlers van het aanbestedingsrecht. Deze onderwerpen vormen de basis voor het uitvoeren
van de experttoets.
Leeswijzer
In hoofdstuk 4 wordt de visie op ketensamenwerking vanuit de literatuur voor Wonen Limburg en het
draagvlak voor ketensamenwerking onder Limburgse bouwbedrijven toegelicht. Daarnaast wordt het
verloop van beide selectietrajecten uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksaanpak
beschreven. .
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste constateringen op hoofdlijnen weergegeven met bijbehorende
‘tops’ (aspecten uit het traject van Wonen Limburg die zeker navolging verdienen)en ‘tips’ (aspecten die
bij volgende trajecten aandacht verdienen om de procesgang verder te verbeteren). De rapportage
wordt afgesloten met aanbevelingen voor toekomstige aanbestedingen voor zowel het
bouwbedrijfsleven als voor de opdrachtgevers. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen algemene
aanbevelingen en een aantal specifieke aandachtspunten voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers.
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04

KETENSAMENWERKING

04.01

Ketensamenwerking vanuit de literatuur

Er zijn vele definities en beelden over wat ketensamenwerking is, of zou moeten zijn. In dit rapport
wordt de definitie van prof. dr. Jack van der Veen, Hoogleraar Supply Chain Optimization, Universiteit
van Amsterdam, gehanteerd die ook is gebruikt in het rapport ‘Ketensamenwerking in de bouw’ van
Marcel Noordhuis en Ruben Vrijhoef:
Ketensamenwerking is het managen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van verschillende
schakels in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid (één
gezamenlijke organisatie). Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt
op het optimaliseren van zijn eigen individuele (schakel-) prestatie.
Het vormgeven van een keten als ware het één eenheid heeft verschillende consequenties voor de wijze
van samenwerken tussen partijen die onderdeel uitmaken van die keten.
–

Een belangrijk kenmerk is dat bij een partnerselectie niet wordt gezocht naar een partij die een
bepaald project of een onderhoudsactiviteit kan uitvoeren, maar een partij die samen met de
opdrachtgever als waren zij één organisatie activiteiten uit te voeren.

–

Partijen werken bij een ketensamenwerking daarom normaliter project ongebonden samen, een
partij wordt (dus) niet voor een specifiek project of opgave geselecteerd, maar om samen met de
keten, waaronder de opdrachtgever, in gezamenlijkheid activiteiten uit te voeren op een overall
zo optimaal mogelijke manier.

–

De vaardigheid om samen te werken is daarmee een essentieel element, de wens en mogelijkheid
om vanuit de optimale vormgeving van de keten te werken en niet vanuit een individueel optimaal
proces is een ander element, evenals het streven naar een gedeelde overall prestatie en niet een
optelsom van individuele prestaties. Bij het werken in deze – ideale – vorm van
ketensamenwerking vervallen de grenzen tussen de constituerende organisaties. Dit betekent dat
onderlinge schotten moeten worden geslecht, waardoor er bijvoorbeeld één gezamenlijke begroting
ontstaat, één risicodossier, één gezamenlijk budget, et cetera.

–

Een proces waarmee partijen worden geselecteerd die participeren in ketensamenwerking, richt
zich idealiter op het zoeken naar partijen die laten zien dat zij in deze vorm willen en kunnen
werken, naast hun kwaliteiten om ook de activiteiten waaraan dan in gezamenlijkheid wordt
gewerkt, competent uit te kunnen voeren.
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Wat zijn dan de meest in het oog springende verschillen met een traditioneel proces van het
aanbesteden van bouw- of onderhoudswerkzaamheden:
–

Er is geen sprake van een eenmalig project of een afgebakende opdracht waarvoor één of
meerdere partijen een aanbieding doen om dat project of die opdracht zo goedkoop (bij laagste
prijs) of economisch voordelig (bij EMVI-criteria) of goed (bij selectie op basis van kwaliteit van het
product) mogelijk te doen, maar van een langjarige opgave waar een keten gezamenlijk een zo
goed mogelijk antwoord op realiseert.

–

De competentie ‘samenwerken’ maakt, naast vakbekwaamheid ten aanzien van de activiteiten
die moeten worden uitgevoerd, een belangrijk onderdeel uit van de procedure.

–

Er wordt dus ook niet een specifieke opgave afgeprijsd, maar er wordt gesproken over wat de
werkelijke kosten en opbrengsten zijn van bepaalde activiteiten (en hoe die in gezamenlijkheid
kunnen worden geoptimaliseerd).

–

Het gaat niet om de selectie van een specifieke, monodisciplinaire partij, zoals een bouwbedrijf, of
een installateur, maar het gaat om het bij elkaar brengen van een zo optimaal mogelijke keten
van partijen, die gezamenlijk als één organisatie kunnen en willen werken.
De selectie richt zich idealiter niet op een specifieke partij, maar op die partij als onderdeel van een
keten.

–

Een ketensamenwerking vindt zijn wortels in organisatiedoelen. Het doel van de
ketensamenwerking moet zijn ingebed in of onderdeel uitmaken van de
organisatiedoelstellingen van de deelnemende partijen om succesvol te kunnen zijn.

04.02

Ketensamenwerking voor Wonen Limburg

De bovengenoemde elementen uit de theorie over ketensamenwerking, zijn herkenbaar in de
procesgang van Wonen Limburg en in de soort criteria die door Wonen Limburg zijn gehanteerd.
Bij beide trajecten, maar het meest herkenbaar bij het nieuwbouwtraject, zijn de doelstellingen voor de
ketensamenwerking, gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen van Wonen Limburg. De criteria die
per stap zijn gehanteerd voor de selectie van partijen zijn herkenbaar gericht op het toetsen van de
samenwerkingsvaardigheid van de partijen, terwijl tegelijkertijd ook naar de vakbekwaamheid, gericht
op het uitvoeren van nieuwbouw en onderhoudsactiviteiten, is gekeken.
Ketensamenwerking is voor Wonen Limburg een manier van samenwerken waarbij diverse partijen
(zowel intern als extern: huurders, opdrachtnemers, leveranciers en belanghouders) op basis van
vertrouwen hun eigen en elkaars doelen realiseren. Hierdoor halen zowel Wonen Limburg als haar
ketenpartners meer waarde uit de samenwerking. Wonen Limburg gaat op een transparante, zakelijke
en professionele wijze het gesprek aan met alle belanghebbende. Lusten en lasten worden gedeeld
tussen de verschillende ketenpartners en er ontstaat een win-win situatie.
Wanneer de 5 verschillende elementen uit de literatuur naast het doorlopen traject worden geplaatst,
dan kunnen we concluderen dat ze terugkomen in de gekozen opzet van beide trajecten.
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In beide trajecten is sprake van een langjarige opgave in plaats van een eenmalig project of een
afgebakende opgave. In beide startbijeenkomsten en uitvraagdocumenten is dit langdurige
samenwerkingsverband duidelijk benoemd.
De competentie samenwerken is in beide trajecten nadrukkelijk uitgevraagd in de criteria die zijn
gehanteerd. Bij het NPO traject was dit in de longlistfase nog beperkt tot het uitspreken van de ambitie
en het tekenen voor de dragende uitgangspunten voor het proces vanuit Wonen Limburg. In de
shortlistfase is dit verder uitgediept en is de competentie samenwerken nadrukkelijker uitgevraagd.
In het nieuwbouwtraject lag in de longlistfase juist al sterk de nadruk op ketensamenwerking en de
drijfveren van de organisatie. In de shortlistfase zijn de papieren verhalen getoetst op werkelijkheid in
de presentaties en het bedrijfsbezoek en is een business case gebruikt om innovatieve oplossingen van
de partijen te toetsen.
In de uitvraag is geen specifieke opgave afgeprijsd, maar wordt na gunning gezamenlijk gesproken
over werkelijke kosten en opbrengsten en mogelijkheden om deze gezamenlijk te optimaliseren.
Het gezamenlijk vaststellen van de financiële kaders nadat het selectiebesluit is genomen, is een
expliciete keuze geweest van Wonen Limburg in het licht van ketensamenwerking en transparantie.
In beide trajecten gaat het niet om de selectie van een specifieke, monodisciplinaire partij, zoals een
bouwbedrijf, of een installateur, maar het gaat om het bij elkaar brengen van een zo optimaal
mogelijke keten van partijen, die gezamenlijk als één organisatie kunnen en willen werken. In het
NPO traject werd expliciet de mogelijkheid geboden om als consortium van leveranciers in te schrijven.
Voor nieuwbouw was een voorselectie gemaakt van aannemers met voldoende omvang gezien het te
verwachten volume aan opdrachten. In beide trajecten kan gebruik worden gemaakt van
onderaannemers die onderdeel gaan vormen van de keten van de geselecteerde partijen. De selectie
richt zich idealiter niet op een specifieke partij, maar op die partij als onderdeel van een keten. In beide
selectietrajecten is gefocust op de ketensamenwerking tussen de inschrijvende partijen en
Wonen Limburg en in mindere mate op de ketensamenwerkingspartners van deze inschrijvende
partijen. In het NPO traject zijn wel enkele vragen gesteld over kostenopbouw, eenheidsprijzen en
afspraken in de keten van de inschrijvende partijen.
Een ketensamenwerking vindt zijn wortels in organisatiedoelen. Het doel van de ketensamenwerking
moet zijn ingebed in of onderdeel uitmaken van de organisatiedoelstellingen van de
deelnemende partijen om succesvol te kunnen zijn. Het interne traject rondom het opstellen van de
doelstellingen en ambities voor ketensamenwerking was nog niet afgerond toen het NPO traject werd
gestart; voor nieuwbouw was dit wel het geval. Dit is ook zichtbaar in de wijze waarop de doelstellingen
van ketensamenwerking terugkomt in de uitvraag.

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 15

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

Bij nieuwbouw zijn de doestellingen voor ketensamenwerking duidelijk gelinkt aan de
organisatiedoestellingen en vertaald in de ambities per nieuwbouw/transformatieopgave. Voor NPO zijn
de projectdoestellingen wel indirect gelinkt aan 3 van de 5 organisatiedoelstellingen, maar worden de
ketensamenwerkingsdoelstellingen niet expliciet toegelicht in de uitvraag en de presentatie van de
startbijeenkomst. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met daarin de afleiding van de doelstellingen
voor NPO en nieuwbouw vanuit de organisatiedoelstellingen.
04.03

Draagvlak bij betrokken partijen in bouwsector

Een eerste vraag die moet worden beantwoord om het succes van de gevolgde procedures te kunnen
toetsen, is of ketensamenwerking als concept op draagvlak mag rekenen bij de sector - de leveranciers
van Wonen Limburg. Immers, zonder draagvlak voor het idee achter ketensamenwerking, zal de
beoordeling van de gevolgde procedure wellicht negatiever zijn.
Uit de gevoerde interviews met leveranciers blijkt dat zowel door de wel- als de niet-geselecteerde
partijen de durf en lef van Wonen Limburg om ketensamenwerking in de praktijk te brengen erg is
gewaardeerd. Wonen Limburg heeft zich transparant en daardoor kwetsbaar opgesteld en heeft veel
heilige huisjes omver gestoten in hun beleving en is niet bang om de consequenties daarvan voor haar
eigen organisatie te accepteren.
Alle partijen, zowel in nieuwbouw als NPO, zien in ketensamenwerking de toekomst voor de
bouwsector, mits op de juiste manier toegepast en uitgewerkt. Geen prijs meer, maar samenwerking en
vertrouwen; daar ligt volgens hen de toekomst van de bouw. Eén van de partijen geeft aan: “Geen
bestekken meer over de schutting en meerwerken terug over de schutting”. Iedereen doet mee aan de
prijzenoorlog, maar eigenlijk is niemand het ermee eens. Zeker in het NPO is snel winst te behalen
gezien de laagdrempelige en eenvoudige processen in combinatie met hoge indirecte kosten. Dit is het
laaghangend fruit voor woningcorporaties. Door ketensamenwerking kunnen opdrachtgever en
opdrachtnemer zich focussen op zaken en doelen waar het echt om gaat (in plaats van de bonnen over
en weer) en door het lange termijn partnerschap kun je investeren in je organisatie.
04.04

Werkwijze Wonen Limburg in selectietrajecten

In deze paragraaf wordt de wijze beschreven waarin Wonen Limburg haar organisatiedoelen én
specifieke doelen op het gebied van ketensamenwerking heeft toegepast in de twee onderzochte
selectietrajecten. Eerst wordt ingegaan op het traject Niet-planmatig onderhoud, omdat dat het eerste
traject was dat Wonen Limburg heeft opgepakt. Vervolgens wordt het traject Nieuwbouw en
Transformatie beschreven.
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04.04.01

De werkwijze van Wonen Limburg bij Niet-planmatig onderhoud
(NPO)

04.04.01.01

Opgave, doelen, strategie

Wonen Limburg is halverwege 2013 gestart met interne besprekingen om het niet-planmatig onderhoud
(NPO) opnieuw aan te besteden met als doel het aantal leveranciers, op dat moment ongeveer 260, te
reduceren. De redenen van selecteren van een select aantal partijen die voor een langere periode het
onderhoud kunnen verzorgen, vloeien voort uit de kernwaarden van Wonen Limburg. Hierin wordt met
name gestuurd op duidelijke afspraken, verhoging van de efficiency en de langdurige
samenwerkingsverbanden.
Wonen Limburg heeft het streven gehad om het selectietraject gedegen voor te bereiden en pas ruim
na het selectieproces voor de nieuwbouw- en transformatie-opgave in uitvoering te brengen.
Vanwege een grote aanpassing van het administratie systeem (SAP) is besloten het selectietraject
vroegtijdig in te zetten om zo optimaal mogelijk om deze systeemomzet in te spelen. Dit betekent dat
er in zeer korte tijd moet worden geschakeld om de markt te benaderen met een omvangrijke opgave.
Opgave
Wonen Limburg heeft in het werkgebied Limburg ruim 23.500 woningen in bezit waar niet-planmatig
onderhoud voor moet worden gepleegd. Hieronder wordt verstaan:
–

reparatie- en serviceonderhoud;

–

mutatieonderhoud;

–

vraaggestuurd binnen onderhoud;

–

.......

Er is een indicatie afgegeven voor de geschatte werkzaamheden in 2014; dit bedraagt ruim
€ 12 miljoen. Het was de bedoeling om tussen elf en dertien partijen te selecteren, waarover de totale
opgave voor de periode van een jaar (oktober 2013 – oktober 2014) zou worden verdeeld. Uit de
stukken blijkt dat Wonen Limburg het werkgebied heeft opgedeeld in drie regio’s, wat zou betekenen
dat er gemiddeld drie á vier partijen per regio worden geselecteerd. Er is beschreven dat er na oktober
2014 een vervolgselectie zal plaatsvinden waaruit 6 leveranciers voor een langer
samenwerkingsverbanden worden geselecteerd. Voor deze toets wordt de vervolgselectie als onderdeel
van de ‘shortlist’ (fase 3) beschouwd.
Doelen en ambitie
In de ‘Strategische Koers’ is te lezen dat Wonen Limburg zich wil ontwikkelen van een
vastgoedgestuurde organisatie naar een vraaggestuurde organisatie, waarin de mens centraal staat en
het vastgoed als middel dient om de maatschappelijke doelen te bereiken.
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Hiervoor is een aantal thema’s uitgewerkt waarin duidelijk naar voren komt dat Wonen Limburg wil
inspelen op de wensen en behoeften van de gebruiker. Met meer eigen verantwoordelijkheid voor de
huurder en daarbij extra services en diensten die worden verleend vanuit de corporatie. Hieruit kan
worden opgemaakt dat, om dit te faciliteren, de zoektocht naar partners voor het NPO een grote stap is
om dit te bewerkstelligen. De kernwaarden van Wonen Limburg zijn vertaald in de volgende doelen, die
zij in het selectieproces willen bereiken:
–

betere en duidelijkere kwaliteitsafspraken;

–

beter sturen op onderhoudsopgaven;

–

efficiëntere inrichting van het proces;

–

kennis en kunde uit de markt gebruiken;

–

ketensamenwerking (corporatie breed), mede volgens het Convenant ketensamenwerking Limburg
(oktober 20212);

–

………

Met het selecteren van partijen voor de periode van oktober 2013 – oktober 2014, beoogt Wonen
Limburg de processen, kwaliteit en dienstverlening van bovenstaande werkzaamheden te optimaliseren.
Achterliggend doel is het verbeteren van de kwaliteit en het behalen van efficiencywinst.
Wonen Limburg geeft aan dat zij door middel van deze innovatieve marktuitvraag de partijen in
provincie Limburg de kans willen geven om samen tot een optimalisering van de onderhoudsprocessen
te komen. Bereidheid tot samenwerken, transparantie en kwaliteit staan hierin voorop. Gedurende het
selectietraject is meer nadruk gelegd op ketensamenwerking en is dit een prominent onderdeel
geworden in het tweede deel van de selectie.
Aanbestedingsstrategie
Voordat het selectietraject werd ingegaan, waren er 260 partijen die op basis van kortlopende
contracten of losse opdrachten werkzaamheden uitvoerden voor Wonen Limburg. Elke deelvestiging
deed zijn eigen selectietraject en had zijn eigen leveranciers. Ongeveer 60 bedrijven van deze totale
poule hadden jaarlijks vanuit NPO een omzet van meer dan € 25.000,--.
Alle deelvestigingen zijn samengevoegd tot een centrale organisatie, onderverdeeld in drie regio’s,
namelijk noord, midden en zuid Limburg.
Voor de selectie van ‘partners voor het niet-planmatig onderhoud’ is gekozen om een uitvraag in de
markt te zetten in een vorm die te vergelijken is met een openbare procedure, waarin drie stappen
worden doorlopen:
–

een (voor-)aankondiging;

–

een selectieprocedure om tot een longlist te komen;

–

een selectieprocedure om tot een shortlist te komen;

De laatste stap, contractvorming, maakt geen onderdeel uit van de evaluatie.
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De toets is gebaseerd op de aan de markt verstrekte documenten (zie tabel 1) en achtergrond
informatie verstrekt door Wonen Limburg, zoals stuurgroep adviezen en beoordelingsmatrices, en de
door Wonen Limburg ingeschakelde adviseur Ferry van Wilgenburg.
Zie bijlage 1 voor het volledige overzicht van geraadpleegde documenten.
Documenten*

Type

Aankondiging selectie

Advertenties,

Datum

Brief en
Website
Informatiebijeenkomst NPO

Presentatie

15/08/2013

(Website WL)
Toelichting leveranciers selectie

Word

(Uitvraag deel 1 – longlist)

(Website WL)

Toelichting leveranciers selectie 2.0

Word

(Update uitvraag deel 1 – longlist)

(Niet bekend)

Selectiebeslissing: Afwijzingsbrief shorlist

Email

Selectiebeslissing: Uitnodiging shortlist

Email

Uitvraag deel 2

Email
e

Extra informatie (ter voorbereiding 2 presentatie)

Email

Vraag & Antwoord bericht

Email

Gunningsbeslissing

Email

16/08/2013
22/08/2013

02/09/2013

11/10/2013

Tabel 1: verstrekte informatie selectieproces NPO

04.04.01.02

Procesgang in detail

Aankondiging
In juni 2013 zijn de 260 leveranciers al geïnformeerd dat Wonen Limburg de huidige contracten voor
NPO wilde opzeggen. Vanwege het overstappen op een nieuw administratie systeem (SAP) is het
selectieproces in een stroomversnelling geraakt en is de markt ingelicht dat halverwege augustus de
informatiebijeenkomst zal worden gehouden als start van het selectietraject voor nieuwe
samenwerkingspartners.
De aankondiging van het selectietraject heeft op drie manieren plaatsgevonden:
1

aankondiging via de Wonen Limburg website;

2

advertenties in regionale kranten;

3

vanuit Bouwend Nederland, middels een brief naar alle relaties in Limburg.
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Tijdens de informatiebijeenkomst zijn het ‘wat, hoe, wanneer en waarom’, oftewel de eigenlijke inhoud
van uitvraag deel 1, toegelicht. Tevens zijn in een notendop de criteria voor zowel de longlist als de
shortlist neergezet.
Er is gecommuniceerd dat in twee fasen elf tot dertien partijen worden geselecteerd voor de gehele
niet-planmatig onderhoudsopgave, van oktober 2013 tot oktober 2014, waarna zes partijen worden
geselecteerd voor een langdurige samenwerking. Dit betekent dat de ‘shortlist’ procedure in twee delen
is opgeknipt. Een dag na de bijeenkomst is uitvraag deel 1 verstuurd. In de uitvraag zijn de ‘wat, hoe,
wanneer en waarom’ uitvoeriger beschreven en de criteria nader toegelicht.
Longlistprocedure
Met het versturen van uitvraag deel 1 is de zogenaamde longlistprocedure gestart.
Iedere geïnteresseerde partij krijgt elf dagen de tijd (in eerste instantie vijf dagen, maar dit is na een
reactie uit de markt aangepast) om de gevraagde informatie aan te leveren en de gestelde vragen ten
behoeve van de selectie te beantwoorden. De ingediende stukken worden beoordeeld door een
beoordelingscommissie die bestaat uit leden van de directie van Wonen Limburg, huurders van de
belangenvereniging, de Woon Service, medewerkers van de Technische Dienst en de
Kwaliteitsmanager.
De beoordeling heeft als volgt plaatsgevonden. De afspraak is dat partijen die duidelijk op de
meerderheid van de antwoorden uit het formulier “ja” scoren (>60%), door zijn en dat partijen die
duidelijk op de meerderheid van de antwoorden “nee” scoren, worden afgewezen. In elk geval moeten
de partijen op alle “harde” criteria (vestiging, omzet, …) een” ja” hebben gescoord (zoals beschreven in
de toegestuurde e-mail). Dit geldt voor de beoordeling van de vragen uit het formulier dat iedere
beoordelaar heeft ingevuld. Het eindoordeel is een “ja” of “nee” per beoordelaar. Deze totaalscore
wordt meegenomen in het totaaloverzicht.
De toelating tot de shortlist heeft plaatsgevonden in drie stappen op basis van het totaaloverzicht waar
per beoordelaar het eindoordeel van “ja” of “nee” is opgenomen. Eerst zijn de partijen door die
unaniem “ja” hebben gescoord in alle beoordelingen (criterium 1), vervolgens de partijen die minimaal
6x “ja” hebben gescoord (criterium 2) en tot slot de partijen die in elk geval door 60% van de
beoordelaars met “ja” zijn beoordeeld (criterium 3). Bij verdeeldheid in de antwoorden (40-60% ja) is
nog een extra controle uitgevoerd op de ja/nee beoordeling en een toelichting bijgevoegd waarom deze
partij wel of niet is geselecteerd. Door de tweede controle zijn beoordelingen op de grens van 60% “ja”
nogmaals gecontroleerd, zodat de juistheid en eenduidigheid van de beoordelingen zijn gewaarborgd.
Het doel van deze stap is partijen te selecteren voor de shortlist op basis van de gestelde criteria.
Met deze partijen wordt vervolgens ingezoomd op de ‘zachte’ kant van de opgave, waarin wordt
voortgebouwd op de informatie die tijdens de longlistprocedure is aangedragen.
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Procedure shortlist
Na de bekendmaking van het selectieresultaat, zijn de geselecteerde partijen in september verder
ingelicht over het vervolgproces van de procedure. Deze toelichting is de uitvraag deel 2 (proces en
criteria voor de shortlist) waarin de 20 geselecteerde partijen worden gevraagd een rapportage aan te
leveren, deels voortbouwend op de vragen en gegeven antwoorden in uitvraag deel 1 uit de eerste
selectiestap (de longlist), en deels op basis van nieuwe vragen.
De partijen worden tevens gevraagd twee presentaties te geven, waarin ze de mogelijkheid krijgen hun
bedrijf, samenwerking met Wonen Limburg, visie op ketensamenwerking en de meerwaarde voor het
niet-planmatig onderhoud mondeling toe te lichten. In deze presentaties wordt specifieke aandacht
gevraagd voor enkele items uit uitvraag deel 2, omdat hiervoor extra punten kunnen worden gescoord.
Beschrijving beoordelingswijze en wegingsfactoren
Op basis van de rapportage en de twee presentaties wordt een score bepaald. De selectie resulteert in
een samenwerking met elf tot dertien partijen, wat uiteindelijk acht partijen zijn geworden, waarmee
tussen oktober 2013 – oktober 2014 de totale NPO opgave wordt aangepakt. De bedoeling is om
vervolgens de in een laatste selectiestap naar zes samenwerkingspartners te gaan.
04.04.01.03

Vertaling doelstellingen naar criteria per processtap

De doelstellingen voor het NPO traject zijn sterk gelinkt aan de organisatiedoestelling “Zakelijk en
professioneel” en in beperktere mate aan “Onze huurder tevreden” en “De samenleving beter”. De link
met de overige twee organisatiedoelstellingen “Van buiten naar binnen” en “Vastgoed als middel” wordt
niet gelegd in de uitvraag.
De doelstellingen voor het NPO traject zijn als volgt beschreven:
–

betere en duidelijkere kwaliteitsafspraken;

–

beter sturen op onderhoudsopgaven;

–

efficiëntere inrichting van het proces;

–

kennis en kunde uit de markt gebruiken;

–

ketensamenwerking (corporatie breed), mede volgens het Convenant ketensamenwerking Limburg
(oktober 2012).

In de longlistfase waren de criteria met name gericht op ervaring met de werkzaamheden en financiële
stabiliteit van de partijen. Voor ketensamenwerking werd slechts via een handtekening commitment
gevraagd aan de partijen voor de dragende uitgangspunten voor het proces vanuit Wonen Limburg.
In de shortlistfase is het onderdeel ketensamenwerking gegroeid en verder uitgewerkt in meerdere
vragen over de visie van de partijen op ketensamenwerking en hun werkwijze in de keten.
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In de shortlistfase kwam de huurder in beeld in de vragen over het verhogen van klanttevredenheid en
klantgerichtheid, terwijl in de longlistfase hiervoor geen criteria waren opgenomen.
Ook de prestaties op geld, tijd en kwaliteit werden in de shortlistronde geïntroduceerd in de vorm van
vragen op het onderdeel visie op ketensamenwerking (deel 2a) en vragen over het NPO proces, kosten
en kwaliteit (deel 3).
In de uiteindelijke beoordeling lag de nadruk op de doelstelling zakelijk en professioneel met 385 van
de 700 te verdienen punten; op de samenleving, waarvan ketensamenwerking onderdeel uitmaakt,
waren 260 punten te scoren en tevredenheid huurder kon met maximaal 55 punten worden
gewaardeerd. De score op de genoemde criteria bepaalt 60% van de totaalscore, de overige 40% wordt
bepaald op basis van een cijfer voor onderbuik gevoel. Hiervoor zijn geen nadere criteria gespecificeerd.
Het totaaloverzicht met de afleiding van de criteria vanuit de doelstellingen is opgenomen in bijlage 2.
04.04.02

De werkwijze van Wonen Limburg bij Nieuwbouw

04.04.02.01

Opgave, doelen, strategie

Wonen Limburg heeft in de tweede helft van 2013 een intern traject doorlopen, genaamd ‘supply chain
excellence programme’. Dit traject heeft geleid tot het formuleren van een visie op ketensamenwerking
en het vormgeven van de ambities. In een aantal strategiesessies is onder begeleiding van een extern
bureau een strategische kaart opgezet waarin de visie op ketensamenwerking wordt beschreven, met
de bijbehorende strategie, doelstellingen en kernwaarden.
Opgave
De verscherpte visie en ambitie heeft aanleiding gegeven voor het selectieproces van
samenwerkingspartners voor een deel van haar nieuwbouw- en transformatieopgaven. Bij de
aankondiging, de benadering van de markt, waren de totale opgave en exacte scope nog niet volledig
bekend en gespecificeerd.
Doelen en ambitie
Wonen Limburg heeft met de ketensamenwerking een langdurige samenwerking voor ogen met de te
selecteren partijen, waarin zowel horizontaal (tussen interne afdelingen) als verticaal (vastgoed en
facilitaire keten) de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Hierin blijft de gebruikerstevredenheid
centraal staan en is het vastgoed geen doel maar een middel.
Wonen Limburg heeft de ambitie om met de uiteindelijk samenwerking gezamenlijk tot aanzienlijk
kortere doorlooptijden, betere kwaliteit en lagere kosten te komen. Deze doelstellingen zijn
gekwantificeerd in een ambitieus ambitiekader voor de komende vijf jaar, zie onderstaande tabel.
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Doelstellingen ketensamenwerking nieuwbouw- en transformatieprojecten (t.o.v. nulmeting traditioneel)
Traditioneel
(nulmeting)

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

Stichtings kos ten

100%

90%

90%

85%

80%

80%

Onderhouds las ten (incl.NPO) - nieuwbouw

1100

850

850

850

850

850

Onderhouds las ten (incl. NPO) - renovatie /
trans form atie

1280

1230

1180

1100

950

850

Doorlooptijd/planning - nieuwbouw

100%

80%

75%

70%

65%

60%

Doorlooptijd/planning - groots chalige renovatie

100%

70%

60%

50%

45%

40%

Team tevredenheid

6

7

8

9

9

Kwaliteit team leden

(n.t.b.)

Geld

(niet zijnde energiepro jecten)

Tijd

Medewerkers
9
100%

Klanttevredenheid
Kwaliteit diens tverlening bouwer en partners

7

8

8

9

9

9

Tevredenheid woning/woonom geving

8

8

9

9

9

9

Energielas ten

(n.t.b.)

neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal

Productkwaliteit
Oplevergebreken volgens huurder (of koper)

5

4

3

2

1

1

Oplevergebreken aannem er - Wonen Lim burg

5

4

3

2

1

0

(n.t.b.)

1

1

0

0

0

(zo nder vo o ro pname o f o verschrijding o pleverdatum)

Aantal klachten per woning in jaar 1 na oplevering
(niet zijnde o plevergebrek, maar o fficieel ingediende klacht)

Tabel 2 ambities WL ketensamenwerking Nieuwbouw

Bron: presentatie Supply Excellence-programma Wonen

Aanbestedingsstrategie
Wonen Limburg heeft gekozen om vanuit de ketensamenwerkingsvisie een uitvraag in de markt te
zetten voor haar nieuwbouw- en transformatieopgave. Er is gekozen voor een traject in drie stappen:
–

een interne voorselectie van partijen: het samenstellen van een lijst van 12 partijen die
uitgenodigd zijn via een brief (aankondiging) om deel te nemen aan het selectieproces; uiteindelijk
hebben zich hiervan 10 partijen gemeld als gegadigden;

–

een ‘longlist’ procedure waarbij het aantal gegadigden op basis van door hen aan te leveren
informatie is teruggebracht van 10 naar 4.

–

een ‘shortlist’ procedure waarin deze groep is teruggebracht tot 2 uiteindelijk geselecteerde
partijen.

De laatste stap, contractvorming, maakt geen onderdeel uit van de evaluatie.
De toets is gebaseerd op de aan de markt verstrekte documenten (zie tabel) en achtergrondinformatie
verstrekt door Wonen Limburg, zoals stuurgroep adviezen en beoordelingsmatrices, en informatie
verstrekt door de interne en externe projectleider van Wonen Limburg (Marcel Noordhuis en Brechje
Lubse). Zie bijlage 1 voor het volledige overzicht van geraadpleegde documenten.
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Documenten

Type

Aankondiging selectie

Niet bekend

Kick-off bijeenkomst

Presentatie

Datum

21/11/2013

(Website WL)
Uitvraag deel 1 – longlist procedure

Word

22/11/2013

(Website WL)
Selectiebeslissing: Afwijzingsbrief

Email

18/12/2013

Selectiebeslissing b: Uitnodiging BC

Email

18/12/2013

Business cases

Wetransfer

18/12/2013

Uitnodiging presentaties 1

Email

18/01/2013

Uitnodiging eindpresentaties

Email

31/01/2013

Gunningsbeslissing

Niet bekend

(Uitvraag deel 2 – shortlist procedure)

Tabel 3 verstrekte informatie selectieproces Nieuwbouw & Transformatie

04.04.02.02

Procesgang in detail

Voorselectie & aankondiging
De eerste stap in het selectieproces was de aankondiging in de markt. Op basis van advies van
Bouwend Nederland zijn 12 partijen geselecteerd en uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst. Twee
partijen hebben zich teruggetrokken, waarna uiteindelijk met 10 partijen het selectieproces is gestart.
Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de doelen en visie van Wonen Limburg, het selectieproces en de
uitvraag deel 1 verder toegelicht. Er is gecommuniceerd dat in twee fasen, twee partijen worden
geselecteerd als bouwpartner voor een nieuwbouw en/of transformatie pilot.
Een dag na de bijeenkomst is de uitvraag deel 1 verstuurd. In de uitvraag is aangegeven dat er verder
in het traject twee projecten/cases worden aangedragen welke vervolgens ook daadwerkelijk door de
geselecteerde partijen worden gerealiseerd. De intentie is uitgesproken om na de pilotprojecten
meerdere projecten met beide partijen uit te voeren, waarin Wonen Limburg langdurige samenwerking
voor ogen heeft met de te selecteren partijen.
Longlistprocedure
Met het versturen van uitvraag deel 1 is de zogenaamde longlistprocedure gestart. De op voorhand
geselecteerde partijen krijgen ruim twee weken de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren en
de gestelde vragen ten behoeve van de selectie te beantwoorden. De ingediende stukken worden
beoordeeld door een beoordelingscommissie, waarbij de financiële toets wordt uitgevoerd door een
separaat team.
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Het doel van deze stap is om van 12 inschrijvers terug te gaan naar 4 partijen voor de shortlist. In de
shortlist wordt ingezoomd op de pilotprojecten waarin de partijen worden uitgedaagd te laten zien
waarom juist zij de meest geschikte kandidaat zijn voor de opdracht.
Shortlist procedure
Bij de bekendmaking van het selectieresultaat zijn de geselecteerde partijen verder ingelicht over het
vervolgproces van de procedure. Deze toelichting is uitvraag deel 2 waarin de 4 geselecteerde partijen
twee aangereikte business cases moeten uitwerken en de bedachte aanpak in twee ronden presenteren
aan de beoordelingscommissie. In deze presentaties wordt ook aandacht besteed aan de visies op de
samenwerking met Wonen Limburg en wordt een toelichting gevraagd op de gegeven antwoorden in de
eerste selectiestap, de longlist. Tevens volgt een bedrijfsbezoek voor een aanvullend interview om de
organisatie beter te leren kennen.
Op basis van de twee presentaties, het bedrijfsbezoek en de reactie op de antwoorden uit uitvraag deel
1 wordt een keuze gemaakt voor twee bouwpartners waarmee Wonen Limburg de uitgewerkte business
cases op basis van ketensamenwerking wil uitvoeren.
04.04.02.03

Vertaling doelstellingen naar criteria per processtap

In het nieuwbouwtraject zijn de doelstellingen voor ketensamenwerking een logische schakel tussen de
organisatiedoelstellingen en de ambities voor nieuwbouw die SMART zijn gemaakt op de onderwerpen
productkwaliteit verhogen, klanttevredenheid verhogen, medewerkerstevredenheid verhogen, kosten
terugdringen en doorlooptijd verkorten. De doelstellingen voor ketensamenwerking zijn op drie vlakken
geformuleerd, namelijk voor de gebruiker, de organisatie en de doelmatigheid van de organisatie.
Op de organisatiedoestellingen “Van buiten naar binnen”, “Vastgoed als middel”, “Onze huurder
tevreden” en “Zakelijk en professioneel” is een duidelijk verband aanwezig vanuit de doelstellingen naar
criteria. Voor de doelstelling “De samenleving beter” zijn wel criteria geformuleerd op het gebied van
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar is geen link te maken met de
doelstellingen ketensamenwerking en de ambities voor het nieuwbouw- en transformatietraject.
In de longlistfase lag de nadruk in de criteria op de technische bekwaamheid in samenwerken.
Voor 60% werd de score bepaald door de drijfveren van de organisatie en de visie op
ketensamenwerking, transparantie, lerend vermogen en verbeterpotentieel. De overige 40% werd
bepaald door klantgerichtheid, MVO en duurzaamheid. Wonen Limburg is erin geslaagd een project
ongebonden uitvraag te doen door voor 100% op competenties van de deelnemers te selecteren,
waarbij een financieel stabiele organisatie als knock-out criterium werd gehanteerd in het
selectieproces.
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In de shortlistfase zijn de papieren verhalen over ketensamenwerking en drijfveren van de organisatie
in de praktijk getoetst door het houden van twee presentaties en een bedrijfsbezoek. De behaalde score
telt voor 30% mee. Daarnaast werd de score voor 60% bepaald door de score op de business case.
Deze business case is tweeledig ingezet. Enerzijds om te toetsen tot welke innovatieve ideeën de
partijen in staat zijn en anderzijds om technische bekwaamheid van de partijen te toetsen door het
uitvragen van referenties en financiële vragen. Deze business case is nadrukkelijk niet ingezet als
opgave op basis waarvan de beste uitwerking wint, maar de opgave is gebruikt om de technische
bekwaamheid en samenwerkingsmogelijkheden van de mogelijke partners te beoordelen. De overige
10% van de uiteindelijke score werd bepaald door een rapportcijfer op basis van onderbuik gevoel.
Hiervoor zijn geen nadere criteria gespecificeerd. Het totaaloverzicht met de afleiding van de criteria
vanuit de doelstellingen is opgenomen in bijlage 2.
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05

ONDERZOEKSAANPAK

Voor het onderzoek kijken wij op verschillende manieren naar de twee uitgevoerde selectietrajecten om
hieruit algemene lessen te kunnen trekken voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De verschillende
onderdelen van de onderzoeksaanpak wordt achtereenvolgens toegelicht.
05.01

Wijze van beschouwen

Wij hebben de trajecten op de volgende wijzen beschouwd:
–

Afwijkende elementen in de selectietrajecten ten opzichte van een traditionele aanbesteding van
werken of diensten op basis van EMVI, zodat voor opdrachtnemers duidelijk is wat anders is ten
opzichte van een reguliere aanbesteding, hoe de vraagstelling moet worden geïnterpreteerd en wat
de opdrachtgever verwacht bij inschrijving.

–

Sterkten en zwakten van de procedure in het licht van het selecteren van partijen voor
ketensamenwerking, waarbij het gaat om de afleiding van de criteria en inrichting van het proces in
aansluiting op de visie en doelen van de organisatie en niet om het definiëren van een generieke
set van criteria of een generieke blauwdruk voor de aanpak van selectietrajecten voor
ketensamenwerking.

–

Sterkten en zwakten van de procedure in het licht van de algemene regelen van de kunst voor goed
opdrachtgeverschap, welke algemene spelregels zijn voor alle opdrachtgevers, van belang vanuit
het oogpunt van goed opdrachtgeverschap ook al is een woningcorporatie niet
aanbestedingsplichtig.

–

Herhaalbaarheid/reproduceerbaarheid van het traject voor andere opdrachtgevers en
opdrachtnemers voor het aanbesteden van ketensamenwerkingstrajecten. Hierbij maken we
onderscheid tussen wel- en niet-aanbestedingsplichtige organisaties gezien het verschil in
vrijheidsgraden voor de verschillende typen organisaties.

–

Houdbaarheid van de gekozen procedure voor toepassing door aanbestedende diensten bij
werkwijze conform aanbestedingswet.

05.02

Aanpak experttoets

Als onderdeel van dit onderzoek is een experttoets uitgevoerd, vanuit de ervaring van
Brink Management & Advies met het aanbesteden van werken en diensten, op de werkwijze van
Wonen Limburg bij de partnerselectie voor nieuwbouw en NPO.
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05.02.01

Toetsing op basisbeginselen Aanbestedingswet 2012

Er is voor deze experttoets aansluiting gezocht bij de basisbeginselen voor aanbesteden volgens de
nieuwe aanbestedingswet 2012 waarin wordt getoetst of de gevolgde procedures in lijn zijn met deze
beginselen. Er wordt onder andere beoordeeld of de type aanbestedingsprocedure en gestelde selectie
eisen in redelijke verhouding staan tot de omvang en kenmerken van de opdracht.
De beginselen bieden een grondslag voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers zoals de overheid.
Ook voor niet-aanbestedingsplichtige opdrachtgevers, zoals corporaties, biedt de AW handvatten voor
het aanbesteden volgens de regelen der kunst.
Dit vanuit een aantal invalshoeken:
–

Een corporatie is een publieke organisatie, waarin publieke middelen worden ingezet voor het
bereiken van een maatschappelijk doel. De wijze van besteding van middelen wordt daarom door
de maatschappij nauwlettend gevolgd. Over gevolgde procedures zal een corporatie daarom
verantwoording moeten kunnen afleggen. Het vergelijken van de gevolgde procedure met
algemeen geaccepteerde handelwijzen in aanbestedingen kan een onderdeel van een dergelijke
verantwoording zijn. Een corporatie is niet aanbestedingsplichtig, en hoeft zich dus niet te houden
aan de aanbestedingsregels die voor bijvoorbeeld de rijks- en gemeentelijke overheid gelden.
Dit geeft speelruimte, die door een corporatie zo goed mogelijk moet worden gebruikt.
Tegelijkertijd bevatten de aanbestedingsregels ook een aantal basisbeginselen die past bij
verantwoord handelen van een publieke speler en die ook voor corporaties een richtlijn kan zijn
voor hun handelen, en die bovendien bij marktpartijen bekend is. Beginselen zoals transparantie,
gelijkheid en dergelijke horen daarbij.

–

Het doel van de onderhavige evaluatie was aanbevelingen geven aan andere partijen, zowel
corporaties als andere (vooral lokale) spelers, waaronder bijvoorbeeld gemeenten. Voor hen is van
belang te weten hoe het door Wonen Limburg gevolgde proces aansluit bij de aanbestedingsregels,
zodat ze weten op welke punten zij, anders dan corporaties, de procesgang aan moeten passen om
binnen de voor hen geldende regels te vallen.

De nieuwe aanbestedingswet 2012 (AW) sluit aan op de Europese Richtlijn 2004/18/EG. In deze
richtlijn, en daarmee ook de AW, zijn de basisbeginselen van goed aanbesteden op Europees niveau
vastgesteld. Samengevat zijn de dragende beginselen van het aanbestedingsrecht:
–

non-discriminatiebeginsel;

–

gelijkheidsbeginsel;

–

transparantiebeginsel;

–

proportionaliteitsbeginsel.

Onze referentie
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De werkwijze van Wonen Limburg bij nieuwbouw en NPO is onderzocht op basis van deze
basisprincipes. Er is tevens gekeken naar inhoudelijke consistentie van het proces als geheel. Ook is in
kaart gebracht of de criteria in lijn zijn met de opgave en of deze op een juiste manier zijn toegepast.
Er is, ten slotte, stil gestaan bij de procesmatige effectiviteit van de beide selecties, waarbij wordt
gekeken of het proces logisch is ingericht, of de gestelde doelen zijn behaald en of de opzet heeft geleid
tot het behalen van het beoogde resultaat.
05.03

Aanpak interviews

In het tweede deel van het onderzoek zijn de ervaringen van de bouwbedrijven onderzocht door het
houden van interviews. In totaal zijn 16 interviews gehouden met alle geselecteerde partijen en met
een beperkt aantal willekeuring gekozen, niet geselecteerde partijen. Bij deze selectie is gelet op het
verkrijgen van een mix van grootbedrijven en het midden- en kleinbedrijf (MKB).
De geïnterviewde partijen zijn weergegeven in onderstaand schema. Voor NPO hebben wij gesproken
met 8 wel geselecteerde partijen en 7 niet geselecteerde partijen die allen de shortlist hebben gehaald.
Voor nieuwbouw hebben wij gesproken met de 2 wel geselecteerde partijen, met 2 niet geselecteerde
partijen die de shortlist hebben gehaald en 4 partijen die na de longlist selectie zijn afgevallen. In totaal
hebben wij 7 bedrijven ‘gesproken’ over beide trajecten.
Nieuwbouw
Van Wijnen

Onze referentie

NPO

–

Bouwbedrijven Jongen (nieuwbouw en NPO)

–

Graus Bouw

–

Smeets Groep (NPO)

–

Jac Ruyters Groep

–

Maasveste Berben Bouw (NPO)

–

Janssen de Jong Bouw Zuid (NPO)

–

LAUDY Bouw & Ontwikkeling b.v. - Ballast

–

Breman Geelen

–

Habenu

–

Irik Bouw Groep

–

Koenen Holthees

–

Nobis/Woodapple

–

Wessels

Nedam Bouwborg Zuid (NPO)
–

Raedts / Bouwmij Janssen (NPO)

–

BAM Woningbouw b.v.

Niet geselecteerd

Geselecteerd

–

Nieuwbouw en NPO (geselecteerd voor)
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06

BELANGRIJKSTE CONSTATERINGEN MET TOPS EN TIPS

Vanuit de literatuur, experttoets en de interviews is een aantal constateringen gedaan die
samenhangen met de karakteristieken van de selectietrajecten bij Wonen Limburg voor
ketensamenwerking. Per constatering worden ‘tops’ en ‘tips’ benoemd. ‘Tops’ zijn punten die Wonen
Limburg op een slimme wijze heeft opgenomen in de opzet van haar selectietrajecten en die andere
partijen kunnen gebruiken bij het opzetten van hun eigen toekomstige aanbestedingsprocedures.
‘Tips’ zijn aandachtspunten die opdrachtgevers of opdrachtnemers in het algemeen nog kunnen
oppakken ter verdere verbetering bij het opzetten van nieuwe aanbestedingsprocedures. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met de belangrijkste tops en tips. De onderbouwing van de constateringen met
bijbehorende tops en tips is opgenomen in bijlage 3.
06.01

Belangrijkste constateringen selectietrajecten

Het doel van Wonen Limburg was het selecteren van een partner om een project ongebonden, lange
termijn samenwerking mee aan te gaan. Resultaat van het proces is ook daadwerkelijk dat een aantal
partners is geselecteerd, die nu aan de lat staan om werkzaamheden, respectievelijk in de nieuwbouw
en in niet-planmatig onderhoud uit te gaan voeren. Het doel van de aanbesteding is in die zin dus
bereikt. In deze paragraaf worden de belangrijkste constateringen weergegeven uit de beschouwingen
van de twee selectietrajecten.
1

Ketensamenwerking moet je doen in de praktijk, neem hiervoor voldoende tijd.
Wonen Limburg is niet blijven praten, maar heeft lef getoond om ketensamenwerking aan te gaan
met een aantal partners en de consequenties daarvan voor haar eigen organisatie te accepteren.
Ze hebben een uitdagende uitvraag neergelegd waarin bedrijven werden gestimuleerd om kritisch
naar zichzelf te kijken. Daardoor is echter wel zichtbaar in het traject dat de eigen organisatie
eigenlijk nog niet geheel gereed is om het nieuwe gedrag dat nodig is voor ketensamenwerking, al
in praktijk te brengen. Daarnaast bleek de eigen strakke planning bij NPO niet altijd haalbaar.

2

Organisatiedoelen vertaald naar ambities ketensamenwerking. Idealiter is de keuze voor
een samenwerkingsvorm en de inrichting van projectdoelen een heldere en direct afgeleide van de
organisatiedoelen van de opdrachtgever. Dit is in het traject Nieuwbouw meer zichtbaar dan in het
NPO traject. Daar is de toentertijd gewenste snelheid van handelen zichtbaar in de wat gebrekkige
onderbouwing van de keuze van ketensamenwerking als middel om de organisatiedoelstellingen te
bereiken en in de vertaling van organisatiedoelen naar projectdoelen en criteria voor het NPOtraject.

3

Ketensamenwerking betekent een zoektocht naar een project ongebonden partnerschap waar
‘normaliter’ een specifieke opgave in de markt wordt gezet en eenmalig wordt gegund aan een
partij voor de duur van het project.
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4

Bijzonder is dat er alleen is geselecteerd op basis van competenties van de partijen in plaats
van op laagste prijs of EMVI van de opgave. Er is volledig op kwaliteit van de partij geselecteerd en
niet op prijs- of tariefstelling van uit te voeren werkzaamheden.

5

In de opzet van de selectietrajecten is nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen ‘papieren’
verhalen en de feitelijke werkwijze op de werkvloer door in het traject ook de medewerkers
die ‘straks’ het werk zouden moeten gaan doen te spreken, en niet alleen de ‘tendermanagers’ van
gegadigden. Er is gebruik gemaakt van een aantal verschillende wijzen van informeren en
presenteren, zoals schriftelijke documentatie en plannen van aanpak, presentaties en
bedrijfsbezoeken, waardoor een breed palet aan mogelijkheden was voor gegadigden om zichzelf
en hun boodschap voor het voetlicht te brengen.

6

In de selectietrajecten is naast papieren documentatie ook de interactie met gegadigden in
ruime mate vormgegeven, door bijeenkomsten te organiseren waarin ‘live’ gedachten konden
worden uitgewisseld.

7

De trajecten zijn het meest te vergelijken met de aanbestedingsprocedure van een
raamovereenkomst met meerdere ondernemers. Dit vanwege het feit dat een aantal
partners tegelijkertijd wordt geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij op
het moment van definitieve selectie de feitelijke verdeling van de werkzaamheden tussen de
partners onderling nog niet vaststaat. Op het moment van selecteren is nog geen sprake van een
opdracht en is dus geen sprake van een gegarandeerde omzet, maar worden wel de voorwaarden
voor het gunnen van nadere overeenkomsten vastgelegd bij de selectie.
In beide trajecten is sprake van een uitvoerige selectiefase in twee stappen, maar geen
‘gunningsfase’ naar de zin van de aanbestedingswet.
De gunningsfase gaat namelijk over de beoordeling van de economisch meest voordelige
aanbieding op een vooraf gespecificeerde opgave. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat
er in wezen wél sprake is van gunning van een specifieke opgave, immers de geselecteerde
partijen zullen in de komende periode werkzaamheden van een nog niet nader geduide omvang
uitvoeren onder nog nader te bepalen voorwaarden, en daarvoor wordt geen nadere minicompetitie
of gunningsfase uitgevoerd. Met de selectie van gegadigden, hebben de partijen dus tegelijkertijd
een (deel van een) opgave gegund gekregen, waarbij de condities waaronder die opgave moet
worden uitgevoerd, nog onduidelijk zijn.

8

Zowel vanuit opdrachtgeversperspectief als opdrachtnemersperspectief is het van belang om de
opdracht naar omvang, aard en duur zo concreet mogelijk te formuleren. Exact bepalen is
lastig gezien het langdurige partnerschap dat wordt vormgegeven in een gezamenlijke
ontdekkingstocht, maar een goede indicatie is wel essentieel zonder dat dit direct rechten oplevert
voor de partijen.

9

Het beoordelen van de geschiktheid van een samenwerkingspartner gebeurt logischerwijze op basis
van ‘harde’ elementen en ‘zachte’ elementen, Het ‘gevoel’ van opdrachtgever bij een bepaalde
partij heeft een belangrijke rol gespeeld in de procedure en is uitdrukkelijk meegewogen in de
beoordeling.
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10 Een zeer belangrijk punt vanuit het oogpunt van professioneel opdrachtgeverschap is
herleidbaarheid en houdbaarheid van de procedure. Het ontbreken van
vastgelegde/gedocumenteerde en herleidbare argumentatie van de beoordeling in de verschillende
fasen van het selectietraject vormen het grootste aandachtspunt in de doorlopen selectietrajecten.
Met name voor aanbestedende diensten is deze vastgelegde argumentatie van wezenlijk belang.
11 Het feit dat er is beoordeeld met een brede commissie, samengesteld uit een
multidisciplinair gezelschap waarin zelfs huurders betrokken zijn, is positief, waar normaliter
aanbestedingen veelal door een combinatie van inkopers en (technisch) inhoudelijk deskundigen
worden begeleid.
12 Het beoordelingsproces heeft, ondanks uitgebreide scorelijsten, géén mathematisch
karakter gekregen. Tijdens het proces is de ruimte genomen om te reageren op ontwikkelingen
en suggesties vanuit betrokkenen. Alhoewel dat enerzijds leidt tot aanbevelingen op het gebied van
transparantie en consistentie, biedt deze aanpak anderzijds flexibiliteit en ruimte voor gegadigden
om zich echt te profileren, in een traject dat voor opdrachtgever en gegadigden nieuw is.
13 De onderlinge bekendheid van partijen met Wonen Limburg, kan van invloed zijn
geweest op het positieve verloop van het traject, in de zin dat de opgave bij gegadigden,
ondanks de summiere informatie daarover, vermoedelijk vrij goed te duiden is geweest én veelal
sprake zal zijn geweest van eerdere onderlinge werkrelaties. De acceptatie van het proces is dan
naar alle waarschijnlijkheid groter, dan wanneer bijvoorbeeld bij een Europese aanbesteding ook
partijen participeren die in het geheel niet bekend zijn met de lokale situatie of specifieke
opdrachtgever.
06.02

Overzicht TOPS en TIPS per bevinding
TOPS

TIPS

BEVINDINGEN UIT
SELECTIEPROCEDURES
WONEN LIMBURG

Punten die Wonen Limburg op een
slimme wijze heeft opgenomen in de
opzet van haar selectietrajecten en
die andere partijen kunnen gebruiken
bij het opzetten van hun eigen
toekomstige
aanbestedingsprocedures.

Aandachtspunten die
opdrachtgevers of opdrachtnemers
in het algemeen nog kunnen
oppakken ter verdere verbetering
bij het opzetten van nieuwe
aanbestedingsprocedures.

Ketensamenwerking
moet je doen in de
praktijk, neem
hiervoor voldoende
tijd.

Zorg voor een goed inzicht in de
markt en de mogelijkheden van de
markt en houd daarmee rekening bij
het ontwerpen van het
selectieproces.

Neem voldoende tijd om eerst met
de eigen organisatie te schakelen.
Kies een realistisch tijdsbestek
waarbinnen je als opdrachtgever
zelf je eigen spelregels kunt
waarmaken en een zorgvuldig
proces kunt opstellen en
waarbinnen je voldoende tijd hebt
om je een goed beeld te vormen
van de partijen.
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Organisatiedoelen
vertaald naar ambities
ketensamenwerking.

Zorg dat je interne doelstellingen
helder zijn afgeleid vanuit de
organisatiedoelstellingen zodat deze
richting geven aan je criteria en
procesopzet.

Spreek de achterliggende
doelstellingen van het middel
ketensamenwerking in voldoende
mate uit naar de partijen bij de
start van het selectietraject.

Project ongebonden
partnerschap

Zorg voor consistentie in de
geformuleerde én in de gevraagde
visie op ketensamenwerking zodanig
dat de gestelde vragen, gerelateerd
aan het concept
‘ketensamenwerking’, in
verschillende uitvragen ook
daadwerkelijk project ongebonden
zijn.

Zorg als opdrachtgever dat de
beoordelingscommissie bij gelijke
criteria en concepten in
verschillende trajecten op dezelfde
wijze beoordeelt en vanuit
hetzelfde uitgangspunt, namelijk de
visie vanuit de organisatiedoelen
van de opdrachtgever.

Zorg als opdrachtnemer voor
consistentie in de visieverwoording
indien je aan verschillende
trajecten van eenzelfde
opdrachtgever deelneemt.
Selectie op basis van
competenties van
gegadigden

Behoud voldoende ruimte voor de
criteria die de competenties rondom
samenwerking toetsen in je uitvraag.

Leg tijdens het selectietraject als
aanbestedingsplichtige
opdrachtgever wel de voorwaarden
waaronder de werkzaamheden
worden uitgevoerd vast.
Formuleer, zeker als
aanbestedingsplichtige dienst, alle
criteria in overeenstemming met de
eisen uit de aanbestedingswet.
Beschrijf in de uitvraag de
minimumeisen die je hanteert voor
knock-out criteria zoals de
financiële draagkracht, zodat
partijen vroegtijdig weten wanneer
ze onvoldoende scoren.

Verbinding tussen
'papieren' verhalen en
feitelijke werkwijze

Onze referentie

Maak gebruik van verschillende
wijzen van informeren en
presenteren om de partijen in de
gelegenheid te stellen zichzelf goed
te presenteren.
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Maak verbinding tussen de papieren
verhalen en de feitelijke werkwijze
door het opnemen van een
bedrijfsbezoek of door mensen vanuit
verschillende lagen van de
organisatie te spreken, en met name
diegenen die ook bij de
ketensamenwerking actief worden
betrokken.
Interactie en
kennisdeling met
partijen tijdens en na
selectietraject

Het daadwerkelijk in gesprek gaan
met de partijen draagt op een
belangrijke wijze bij aan het
selecteren van een partner. Neem
hiervoor voldoende tijd en kijk op
welke wijze je dit zo optimaal
mogelijk kunt vormgeven.

Maak als opdrachtnemer gebruik
van de ruimte die je krijgt om
vragen te stellen over inhoud,
proces en achterliggende ideeën en
verwachtingen van de
opdrachtgever

Neem bij de start van het traject na
selectie voldoende tijd om te
investeren in de vertrouwensbasis
voordat je het proces van
kennisdeling ingaat. Je moet als
partij toch je zwakkere punten
en/of je kennisvoorsprong op tafel
leggen. Hiervoor is onderling
vertrouwen essentieel.
Wees voorzichtig met het
uitwisselen van informatie over
gegadigden met andere gegadigden
tijdens de looptijd van het
aanbestedingsproces.
Vertrouwelijkheid is geboden om
concurrentievervalsing en ‘cherry
picking’ te voorkomen.
De spelregels voor aanbestedende
diensten zijn op dit vlak strikt.
Start de kennisdeling nadat de
selectiebeslissing is genomen zodat
partijen niet meer direct in
concurrentie zijn met elkaar.
Ketensamenwerking
vertoont kenmerken
van
‘raamovereenkomst’
in verband met aantal
partners tegelijkertijd
geselecteerd

Onze referentie

Beperk het aantal partijen in de
verschillende selectierondes zodat
dat aantal in verhouding staat tot het
aantal partijen dat je uiteindelijk wilt
selecteren. Vraag niet meer uit dan
strikt noodzakelijk is om je keuze te
kunnen bepalen.
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Neem voldoende tijd voor een
opstartfase, zeker als je ervoor
kiest om gezamenlijk de
voorwaarden vast te leggen.
Richt eerst je proces goed in en
daarna pas je systeem.
Zorg dat je als opdrachtgever je
eigen voorwaarden vooraf helder
hebt gedefinieerd en als richting
kunt meegeven aan de gegadigden.
Realiseer je dat samenwerken
vraagt om investeringen door alle
partijen voordat je
kostenbesparingen kunt realiseren.
Het opdelen van de procedures in
een longlist- en shortlistprocedure is
logisch voor een selectietraject in
twee stappen.

Wanneer je als opdrachtgever kiest
voor een selectietraject in twee
delen zonder gunningsfase, leg dan
de voorwaarden voorafgaand aan
het selectiebesluit vast of
organiseer een minicompetitie per
opgave. Voor
aanbestedingsplichtige organisaties
geldt dat ten minste drie partijen
moeten worden geselecteerd in een
dergelijke constructie.
Ben zorgvuldig in het formuleren
van je beoordelingscriteria die de
openheid van de procedure
limiteren.
Maak een duidelijk onderscheid
tussen geschiktheidscriteria in fase
1 en selectiecriteria in fase 2 van
je selectietraject. Voorkom
herhaling van criteria in
verschillende ronden.
Realiseer je als opdrachtnemer dat
de uitvraag voor
ketensamenwerking geen
gunningsuitvraag is waarbij een
concrete oplossing met prijs voor
een opgave wordt gevraagd, maar
dat de gevraagde cases worden
gebruikt als illustratie van de
werkwijze en aanpak in een traject
om de beste samenwerkingspartner
te selecteren.

Onze referentie
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Maak als opdrachtnemer gebruik
van de mogelijkheden om vragen
te stellen en te toetsen of jouw
interpretatie van de vraagstelling
klopt.
Lange termijn opgave
zo concreet mogelijk
formuleren

Maak gezamenlijk met de
geselecteerde partijen de lange
termijn visie scherp en haalbaar.

Geef bij aanvang een duidelijke
indicatie van de verwachte omvang
en duur van de opdracht zowel voor
opdrachtnemer ( afweging
deelname en wanneer weer aan
bod) als opdrachtgever
(proportionaliteit omzeteisen en
vaststellen juiste aantal partijen).
Realiseer je als opdrachtgever
welke inspanning je vraagt van de
inschrijvers en zorg dat die in
verhouding is met de omvang van
de na gunning uit te voeren
werkzaamheden. De Gids
Proportionaliteit biedt een aantal
aanknopingspunten die zeker voor
aanbestedingsplichtige diensten
navolging verdienen.
Beperk ook het aantal gegadigden
per ronde, zodat er voor iedere
gegadigde een gerede kans is dat
hij de opdracht wint en dus de
aanbestedingskosten de moeite
waard zijn. Zoek naar mogelijke
optimalisaties in de uitvraag die de
belasting van de inschrijvers
beperkt.
Houd je aan je eigen spelregels en
communiceer deze regels en
eventuele wijzigingen als gevolg
van voortschrijdend inzicht bij de
start van het traject en in elk geval
voorafgaand aan de volgende ronde
van het traject, zodat partijen
hierop kunnen inspelen en de juiste
afwegingen kunnen maken over
deelname.

Beoordeling op 'harde'
en 'zachte' elementen

Onze referentie

Beoordeel ook op basis van zachte
elementen.
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Opstellen en
documenteren van
herleidbare
argumentatie is
essentieel

Denk vroegtijdig na over het proces
van scoren, de criteria en de wijze
van vastlegging.

Hanteer een beperkt aantal criteria
waaraan je een waardering
toekent, zodat helder is en blijft
wat elk criterium bijdraagt aan het
totaalcijfer.
Leg achterliggende argumentatie
schriftelijk vast vanuit
herleidbaarheid en herhaalbaarheid
van de procedure.
Geef partijen een goede
terugkoppeling over de behaalde
resultaten en de belangrijke
argumenten om hen wel of niet te
selecteren zodat zij hiervan kunnen
leren voor vervolgtrajecten en
duidelijkheid hebben over de
beoordeling

Brede
multidisciplinaire
commissie

Stem de omvang en specialismen in
je beoordelingscommissie af op
doelen en type werkzaamheden.

Laat leden beoordelen op het deel
van de criteria waar ze expert zijn.

Realiseer je als opdrachtnemer dat
de aanbesteding van een
ketensamenwerking naar de aard
van de aanbesteding anders is dan
een ‘traditionele aanbesteding’ en
dat bijvoorbeeld de verwoording en
presentatie van een visie op
ketensamenwerking een essentieel
onderdeel is van de aanbesteding.
De aanbesteding vraagt dan ook
om andere competenties dan de
traditionele technische
competenties of de competenties
die nodig zijn om in te schrijven op
een laagste prijs aanbesteding.
Beoordeling kent géén
mathematisch
karakter, ondanks
scorelijsten

Onze referentie

Behoud bewegingsruimte in het
formuleren van criteria zodat je geen
wezenlijke wijzigingen hoeft door te
voeren gedurende het proces.
Bij aanvang kunnen criteria op
hoofdlijnen worden aangegeven en
pas in een verder stadium van het
traject meer gedetailleerd als het
proces erom vraagt. Zo is er meer
ruimte voor een flexibele invulling
gedurende het procesverloop.
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Gebruik een vast format voor de
scoringslijsten met ingebouwde
checks.
Invloed onderlinge
bekendheid partijen

06.03

Wonen Limburg heeft, door de
bekendheid van partijen met Wonen
Limburg, het vertrouwen gekregen
van deze partijen bij het opzetten
van de vernieuwende
selectietrajecten. Het lef dat Wonen
Limburg heeft getoond heeft zich
uitbetaald.

Stel je als opdrachtgever
transparant op en geef voldoende
achtergrondinformatie die alle
partijen in staat stelt een goede
inschrijving te doen. Zorg dat je
een gelijk speelveld creëert voor
bestaande en nieuwe leveranciers
en geef je aanbesteding vorm
vanuit de gedachte van een partij
die je werkwijze niet kent.

Belangrijkste TOPS en TIPS vanuit selectietrajecten Wonen Limburg

Belangrijkste TOPS:
–

Zorg dat je interne doelstellingen helder afgeleid zijn vanuit de organisatiedoelstellingen zodat deze
richting geven aan je criteria en de procesopzet.

–

Het daadwerkelijk in gesprek gaan met de partijen draagt op een belangrijke wijze bij aan het
selecteren van een partner. Neem hiervoor voldoende tijd en kijk op welke wijze je dit zo optimaal
mogelijk kunt vormgeven.

–

Beperk het aantal partijen in de verschillende selectierondes zodat dat aantal in verhouding staat
tot het aantal partijen dat je uiteindelijk wilt selecteren. Vraag niet meer uit dan strikt noodzakelijk
is om je keuze te kunnen bepalen.

–

Denk vroegtijdig na over het proces van scoren, de criteria en de wijze van vastlegging.

–

Stem de omvang en specialismen in je beoordelingscommissie af op de doelen en type
werkzaamheden.

Belangrijkste TIPS:
–

Geef bij aanvang een duidelijke indicatie van de verwachte omvang en duur van de opdracht zowel
voor opdrachtnemer ( afweging deelname en wanneer weer aan bod) als opdrachtgever
(proportionaliteit omzeteisen en vaststellen juiste aantal partijen).

–

Realiseer je als opdrachtgever welke inspanning je vraagt van de inschrijvers en zorg dat die in
verhouding is met de omvang van de na gunning uit te voeren werkzaamheden. De Gids
Proportionaliteit biedt een aantal aanknopingspunten die zeker voor aanbestedingsplichtige
diensten navolging verdienen.

–

Hanteer een beperkt aantal criteria waaraan je een waardering toekent, zodat helder is en blijft wat
elk criterium bijdraagt aan het totaalcijfer.

–

Neem voldoende tijd om eerst met de eigen organisatie te schakelen. Kies een realistisch
tijdsbestek waarbinnen je als opdrachtgever zelf je eigen spelregels kunt waarmaken en een

Onze referentie
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zorgvuldig proces kunt opstellen en waarbinnen je voldoende tijd hebt om je een goed beeld te
vormen van de partijen.
–

Spreek de achterliggende doelstellingen van het middel ketensamenwerking in voldoende mate uit
naar de partijen bij de start van het selectietraject.

Belangrijkste TIPS aanbestedingsplichtig organisaties:
–

Formuleer, zeker als aanbestedingsplichtige dienst, alle criteria in overeenstemming met de eisen
uit de aanbestedingswet.

–

Beschrijf in de uitvraag de minimumeisen die je hanteert voor knock-out criteria zoals de financiële
draagkracht, zodat partijen vroegtijdig weten wanneer ze onvoldoende scoren.

–

Wanneer je als opdrachtgever kiest voor een selectietraject in twee delen zonder gunningsfase, leg
dan de voorwaarden voorafgaand aan het selectiebesluit vast of organiseer een minicompetitie per
opgave. Voor aanbestedingsplichtige organisaties geldt dat ten minste drie partijen moeten worden
geselecteerd in een dergelijke constructie.

–

Leg achterliggende argumentatie schriftelijk vast vanuit herleidbaarheid en herhaalbaarheid van de
procedure.

–

Geef partijen een goede terugkoppeling over de behaalde resultaten en de belangrijke argumenten
om hen wel of niet te selecteren zodat zij hiervan kunnen leren voor vervolgtrajecten en
duidelijkheid hebben over de beoordeling

Belangrijkste TIPS opdrachtnemers:
–

Realiseer je als opdrachtnemer dat de aanbesteding van een ketensamenwerking naar de aard van
de aanbesteding anders is dan een ‘traditionele aanbesteding’ en dat bijvoorbeeld de verwoording
en presentatie van een visie op ketensamenwerking een essentieel onderdeel is van de
aanbesteding. De aanbesteding vraagt dan ook om andere competenties dan de traditionele
technische competenties of de competenties die nodig zijn om in te schrijven op een laagste prijs
aanbesteding.

–

Realiseer je als opdrachtnemer dat de uitvraag voor ketensamenwerking geen gunningsuitvraag is
waarbij een concrete oplossing met prijs voor een opgave wordt gevraagd, maar dat de gevraagde
cases worden gebruikt als illustratie van de werkwijze en aanpak in een traject om de beste
samenwerkingspartner te selecteren.

–

Maak als opdrachtnemer gebruik van de ruimte die je krijgt om vragen te stellen over inhoud,
proces en achterliggende ideeën en verwachtingen van de opdrachtgever en te toetsen of jouw
interpretatie van de vraagstelling klopt.

–

Zorg als opdrachtnemer voor consistentie in de visieverwoording indien je aan verschillende
trajecten van eenzelfde opdrachtgever deelneemt.

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 39

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

07

ALGEMENE LESSEN VOOR TOEKOMSTIGE AANBESTE DINGEN

De bevindingen uit de selectietrajecten van Wonen Limburg zijn in dit hoofdstuk vertaald in
aanbevelingen voor toekomstige selectietrajecten voor zowel opdrachtgevers als voor opdrachtnemers.
Hierin zijn zowel de sterke punten vanuit de trajecten van Wonen Limburg (‘tops’) als de
verbeterpunten (‘tips’) verwerkt. Daar waar nodig geven we aanvullende aanbevelingen voor
aanbestedingsplichtige opdrachtgevers.
Aanbevelingen voor de opdrachtgever
Ketensamenwerking

–

Algemene aanbeveling: ketensamenwerking is een bewuste strategische
keuze die je als organisatie moet maken en waar je je organisatie ook
op moet inrichten.

–

Algemene aanbeveling: ketensamenwerking vraagt een visie en aanpak
van die samenwerking op organisatieniveau. Indien een organisatie één
of meerdere opgaven in het kader van ketensamenwerking in de markt
zet, is de verwachting dat de criteria op basis waarvan marktpartijen
worden geselecteerd, over die opgaven heen gelijk zijn. Het is immers
niet goed denkbaar dat een partij die op samenwerkingsgerichte eisen
in het ene geval acceptabel is, in een andere opgave op basis van
diezelfde samenwerkingsgerichtheid niet voldoende scoort.
Selectiecriteria voor partijen zullen dus een opgave- en project
ongebonden karakter moeten hebben.

–

Algemene aanbeveling: zoek de interactie met partijen op in het
selectietraject. Ketensamenwerking gaat veelal over houding, gedrag,
attitude. Ook een werkelijk gedeeld beeld over de opgave en ieders
capaciteiten ten aanzien van de aanpak van die opgave is essentieel.
Dit zijn elementen die lastig alleen vanaf ‘papier’ zijn te beoordelen.
Uitwisseling van gedachten, persoonlijke ontmoeting zijn essentieel
voor het beoordelen van de ‘match’ tussen partijen. Het selectieproces
moet veel ruimte bieden voor deze persoonlijke ontmoeting.
Tegelijkertijd moet het proces transparant zijn en ieder gelijke kansen
bieden.
Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers moeten aan de transparantie en
het level playing field binnen een aanbesteding strikte eisen stellen en
zullen dus moeten zorgen dat ook informele ontmoetingen niet tot
ongelijke verhoudingen leiden. Zij zullen in een vroeg stadium moeten
aangeven hoe de procedure er uit ziet en hoe verschillende elementen
uit de procedure worden beoordeeld.

–

Algemene aanbeveling: maak gebruik van verschillende wijzen van
informeren en presenteren en zoek de verbinding tussen papieren

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 40

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

verhalen en de werkvloer. In lijn met het voorgaande: papier is
geduldig. Een beschreven aanpak, staat niet zo maar garant voor in de
praktijk getoond gedrag en kwaliteiten.
Door in het selectieproces verschillende communicatiemedia in te
zetten, wordt een completer beeld verkregen van gegadigden en hun
medewerkers. Bovendien krijgen partijen meer mogelijkheden om via
het voor hen meest geschikte medium hun kennis en kunde tot uiting te
laten komen.
Door werkbezoeken, ontmoetingen met medewerkers, de behandeling
van praktijkcases (‘hoe heeft u gehandeld toen…’) of praktijksimulaties
in rollenspel achtige constellaties, wordt een aanvullend beeld
verkregen van de werkelijke handelwijze van personen in een
ketensamenwerking.
Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers moeten aan de transparantie en
het level playing field binnen een aanbesteding strikte eisen stellen en
zullen in een vroeg stadium aan moeten geven hoe de procedure er uit
ziet en hoe verschillende elementen uit de procedure beoordeeld
worden.
–

Algemene aanbeveling: neem na de gunning tijd voor een opstartfase
om administratieve processen te regelen en een vertrouwensband te
bouwen, voorafgaand aan de overdracht van de uitvoering en het
vormgeven van het proces van kennisdeling. Samenwerken vraagt
bovendien om investeren door alle partijen voordat je
kostenbesparingen kunt realiseren, ook hier geldt dat enige aanlooptijd
nodig is voordat de nieuwe wijze van samenwerking ‘rendeert’.

–

Algemene aanbeveling: kennisdeling geldt voor alle partners inclusief de
opdrachtgever. Ketensamenwerking vraagt een gelijkwaardige houding.
Niet alleen de leveranciers worden daarbij geacht transparant te zijn,
ook de opdrachtgever zal zijn kaarten op tafel moeten leggen. Dit
vraagt ook bij de opdrachtgever intern een transitie waaraan specifiek
aandacht moet worden besteed.

–

Algemene aanbeveling: richt eerst je processen in en dan je systemen.
In lijn met het voorgaande punt: pas als ketenpartners het gezamenlijk
eens zijn over de vormgeving van processen, kunnen ook de
bijbehorende systemen ingericht worden op deze processen.
Administratieve systemen die niet ingericht zijn op de feitelijke
processen worden een sta in de weg van ketensamenwerking.

Doelstelling en
strategie

Onze referentie
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Algemene aanbeveling: zorg voor een heldere afleiding vanuit
organisatiedoelen via doelen ketensamenwerking naar ambities en
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criteria voor het selectietraject. Spreek achterliggende doestellingen die
je met het middel ketensamenwerking wilt bereiken voldoende uit.
Ketensamenwerking vraagt een andere basishouding van de
organisatie, namelijk het zo veel mogelijk als één organisatie opereren
met leveranciers, dus partijen van buiten. Onder basishouding wordt
verstaan: mindset, houding, gedrag en competenties van medewerkers.
Ketensamenwerking slaagt alleen indien geborgd in de
organisatiedoelen van de participerende organisaties. Er is dan een
logische lijn tussen organisatiedoelen, ambities ten aanzien van
ketensamenwerking en de criteria op basis waarvan ketenpartners
worden geselecteerd. Deze doelstellingen worden in overleg met de
geselecteerde partijen gezamenlijk scherp gesteld en haalbaar gemaakt.
–

Algemene aanbeveling: stel omvang en specialismen van je
beoordelingscommissie af op je doelen en type werkzaamheden en
beoordeel in verschillende trajecten op dezelfde wijze vanuit visie en
doelen organisatie. Ketensamenwerking vergt een multidisciplinaire
aanpak aan zowel opdrachtgevers als leverancierszijde. In wezen wordt
een nieuwe gezamenlijke, deels virtuele, organisatie gerealiseerd.
De beoordeling van geschikte partners vindt dan ook op veel meer
aspecten plaats dan techniek alleen. Deze beoordeling dient dan ook
plaats te vinden vanuit een multidisciplinair team dat redeneert vanuit
een gezamenlijke visie op ketensamenwerking.
Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers zijn verplicht in een vroeg
stadium inzicht te geven in de werkwijze bij de beoordeling.

Definitie opgave

–

Algemene aanbeveling: definieer een heldere opgave of geef een
indicatie in omvang, tijdsduur en verwachte werkzaamheden zodat je
zelf het aantal partijen en de proportionaliteit van geschiktheidscriteria
kunt bepalen. Ter bevordering van transparantie naar de markt, hoort
het geven van een indicatie van de verwachte omvang en looptijd van
de ketensamenwerking die wordt aangegaan, tot de taken van een
professioneel opdrachtgever.
Voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers is het formuleren van een
omvang en looptijd zelfs een verplichting.

Aankondiging en
opzet procedure

–

Algemene aanbeveling: houd je aan je eigen spelregels; omdat een deel
van de werkwijze in de ketensamenwerking mede in overleg met de
gegadigden wordt vormgegeven, en er veelal sprake zal zijn van een
relatief lang lopend aanbestedingstraject met veel dialoog, is het in het
oog houden van de eigen, oorspronkelijk geformuleerde spelregels
lastig. Consistentie is echter wel een vereiste voor professioneel

Onze referentie
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opdrachtgeverschap, zeker voor aanbestedingsplichtige diensten.
Het regulier toetsen op oorspronkelijke spelregels is daarom van belang
in een aanbesteding.
–

Algemene aanbeveling: kies een realistisch tijdsbestek.
Een aanbesteding van een ketensamenwerking vraagt een
gedifferentieerde, meervoudige aanpak, waarin aan deelnemende
partijen gevraagd wordt om een gerichte visie te ontwikkelen en een
veelheid van informatie te overleggen, en aan opdrachtgeverszijde een
behoorlijk complexe beoordelingsprocedure moet worden doorlopen.
De belangrijkste vijand van een goed proces is de beschikbare tijd.
Een procedure voor ketensamenwerking zou niet in de tijdklem van een
specifieke opgave moeten worden afgewikkeld. Een doorlooptijd van
minimaal 3 tot circa 6 maanden is reëel voor een omvangrijke opgave.
Aanbestedingsplichtige diensten zullen voor een openbare procedure
zeker op minimaal 3 maanden moeten rekenen, inclusief
alcateltermijnen en dergelijke. Bovendien worden aan hen hoge eisen
gesteld ten aanzien van de proportionaliteit, zowel naar inhoud,
gevraagde inspanning, als doorlooptijd, van de gevolgde procedure.

–

Algemene aanbeveling: schakel eerst met je eigen organisatie voordat
je de procedure start. De eigen medewerkers die betrokken zullen
worden bij de aanbesteding en uitvoering van de ketensamenwerking
zullen alleen een gelijk beeld en verwachtingspatroon moeten hebben
van de beoogde ketensamenwerking en hun eigen rol daarin. Hieraan
moet in de voorbereiding van de procedure ruim tijd worden besteed.
Dit mede om te voorkomen dat inzichten tijdens de procedure nog
fundamenteel wijzigen of dat verschillende spelers in de procedure
verschillend oordelen over een gelijksoortige situatie.

–

Algemene aanbeveling: realiseer je welke inspanning je vraagt van
inschrijvers en of deze past bij de omvang van het traject. Maak een
reële inschatting van de inspanningen die er door ieder van de partijen
moet worden gepleegd om de gevraagde informatie aan te leveren.
Ga na of deze inspanning in reële verhouding staat tot de zekere en tot
de waarschijnlijke opgave en tot het beschikbare tijdsbestek voor het
doorlopen van de procedure. Voor het laatste is een aardige graadmeter
of het in de eigen organisatie zou lukken in het gegeven tijdsbestek de
informatie met het juiste draagvlak boven tafel te krijgen. Ga tevens na
of de inspanning van alle partijen bij elkaar eveneens proportioneel is
ten opzichte van de te vergeven opgave. Voor aanbestedingsplichtige
diensten is het toetsen op proportionaliteit, zie bijvoorbeeld de gids
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proportionaliteit, een vereiste.
–

Algemene aanbeveling: kies zorgvuldig het type uitvraag (open of
gesloten) en bepaal zorgvuldig het aantal deelnemers per stap. Hoe
groter de opgave en hoe meer multidisciplinair, hoe meer de opgave
zich leent voor een openbare uitvraag. Vraag, mede in het licht van
voorgaande vraag, niet méér deelnemers dan strikt noodzakelijk om
voldoende concurrentie te verkrijgen per stap in het
aanbestedingsproces. Drie partijen die een vergaande uitwerking
moeten maken van een opgave is meer dan voldoende voor adequate
concurrentie. Voor aanbestedingsplichtige diensten is het toetsen op
proportionaliteit, zie bijvoorbeeld de gids proportionaliteit, een vereiste.
Bovendien ligt voor hen veelal ook de keuze voor de aanbestedingsvorm
in beleidsafspraken vast.

–

Algemene aanbeveling: zoek bij het formuleren van selectiecriteria en
de daarbij behorende gevraagde informatie naar optimalisaties die
hetzelfde resultaat geven, maar de belasting van inschrijvers beperken.
Voor aanbestedingsplichtige diensten is het toetsen op proportionaliteit,
zie bijvoorbeeld de gids proportionaliteit, een vereiste.

Uitvraag

–

Algemene aanbeveling: beschrijf je minimumeisen voor knock out
criteria zoals financiële draagkracht. Maak een helder onderscheid in
criteria die je daadwerkelijk als minimumeis (knock out) wil hanteren
(en die er dus voor zorgen dat een partij afvalt bij niet voldoen), en de
criteria waarop je partijen onderling wil ‘ranken’. Maak alle eisen, maar
zeker de minimumeisen bij aanvang van het selectieproces bekend,
zodat partijen kunnen inschatten of het de moeite loont om mee te
doen.
Voor aanbestedingsplichtige diensten geldt dat de te volgen procedure
bij aanvang van het selectieproces bekend moet worden gemaakt,
samen met de selectie- en eventuele gunningcriteria. Deze criteria
mogen in de loop van de tijd per vooraangekondigde stap in het proces
weliswaar nader worden ingekleurd, maar niet meer worden veranderd
noch naar inhoud, noch naar onderlinge weging.

–

Algemene aanbeveling: geef duidelijk aan op welke wijze meer
subjectieve/zachte criteria worden meegewogen, hoe en op basis van
welke elementen de beoordeling plaatsvindt. Onderdeel hiervan kan zijn
om te benoemen dat de beoordeling zal plaatsvinden door een ook
extern erkend team van experts (‘geobjectiveerde subjectiviteit’), naar
analogie van de beoordeling van belevingsaspecten in de architectuur.
Benoem het type aspecten dat deze commissie zal laten meewegen en
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geef aan hoe het totale criterium zich verhoudt tot andere criteria.
Voor aanbestedingsplichtige diensten is het vroegtijdig beschrijven van
de procedure en de wijze van beoordelen een verplichting.
–

Algemene aanbeveling: zorg dat alle essentiële informatie over
werkwijze in de selectie, de criteria, de wijze van beoordelen,
wegingsfactoren etc. bekend is bij alle partijen, door bij de
aankondiging een selectieleidraad te verstrekken.
Voor aanbestedingsplichtige diensten is het vroegtijdig verstrekken van
informatie over de procedure een verplichting.

Beoordeling

–

Algemene aanbeveling: beperk het aantal criteria waaraan je een
waardering toekent zodat het effect op het totaal zichtbaar blijft.
Als vuistregel kan worden gehanteerd dat maximaal 3 tot 5 criteria
moeten worden gehanteerd. Per criterium kunnen wel deelaspecten
worden benoemd, maar deze deelaspecten zouden niet apart moeten
worden gescoord en gewogen. Een grote hoeveelheid criteria en
subcriteria leidt ertoe dat de totaalscores van partijen dicht bij elkaar
komen te liggen, wat het onderscheidend vermogen van de criteria
verkleind in plaats van vergroot. Test aan de hand van een aantal
scenario’s de uitwerking van de criteria en weging uit, zodat je zeker
bent dat je het gewenste resultaat realiseert.

–

Voor aanbestedingsplichtige diensten geldt bovendien dat het type en
de aard van te hanteren criteria aan spelregels is gebonden.

–

Algemene aanbeveling: gebruik een vast, beveiligd, format met
ingebouwde checks voor de beoordeling van partijen. Bijvoorbeeld door
de antwoordcategorieën al in een excelformat ‘in te bouwen’, een
foutmelding te genereren bij niet of foutief invullen en automatisch te
laten optellen/rekenen. Dit voorkomt rekenfouten of incorrecte
antwoorden.

–

Algemene aanbeveling: voorkom herhaling van criteria. Een criterium
dat al in een bepaalde fase van het selectieproces is gehanteerd, hoort
bij opvolgende fases niet opnieuw te worden getoetst. Beoordelingen uit
iedere fase moeten op zichzelf staan, en niet worden herijkt in
opvolgende fasen. Voor aanbestedingsplichtige diensten geldt dat
herhaling van een criterium (exact hetzelfde criterium in dezelfde
procedure in verschillende fasen toepassen) niet toelaatbaar is.

-

Algemene aanbeveling: gebruik zo min mogelijk criteria die op voorhand
partijen uitsluiten, om een zo ruim mogelijk speelveld te houden. Kies
criteria die echt relevant zijn voor het presteren van de te selecteren
partijen. Ter illustratie: een eis ten aanzien van de vestigingsplaats van
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een ondernemer sluit wellicht ten onrechte partijen uit van net iets
verder weg die wel in staat zijn met korte aanrijdtijden diensten te
leveren of zich daarop willen organiseren. Aanbestedingsplichtige
diensten zijn zelfs verplicht zich te onthouden van discriminerende en
niet-proportionele eisen. Maak een duidelijk onderscheid tussen
geschiktheidscriteria en selectiecriteria.
Algemene aanbeveling: ga na of je als organisatie wilt en kunt volstaan
met het doorlopen van een selectieproces, of dat er naast een
selectieproces ook een gunningsfase (gericht op de specifieke opgave /
set van opgaven) moet worden doorlopen.
Dit laatste is het geval bij aanbestedende diensten. Deze gunningsfase
kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de gekozen vorm van
de aanbestedingsprocedure; bijvoorbeeld of er een raamovereenkomst
of een overeenkomst voor het uitvoeren van een werk wordt
aangegaan. Onderdeel van de totale procedure is dan in ieder geval ook
het maken van afspraken over de tariefstelling. Deze kan hetzij
randvoorwaardelijk worden meegegeven, hetzij onderdeel zijn van het
gunningsproces.
Communicatie over

–

beoordeling

Algemene aanbeveling: leg alle argumentatie over beoordelingen in elke
fase schriftelijk vast, ten faveure van herleidbaarheid en
herhaalbaarheid. Voor aanbestedingsplichtige diensten is een goede
documentatie van het doorlopen beoordelingsproces een must.

–

Algemene aanbeveling: geef partijen een goede terugkoppeling over de
behaalde resultaten en belangrijkste argumenten. Geef ook aan hoe
partijen scoren ten opzichte van andere partijen of het gemiddelde.
Dit maakt de eigen werkwijze transparant, draagt eraan bij dat partijen
zichzelf in de loop van de tijd kunnen verbeteren en helpt juridische
procedures voorkomen. Intern is deze argumentatie onderdeel van de
eigen verantwoording. Voor aanbestedingsplichtige diensten is een
goede onderbouwing van de resultaten een must.

Contractering

–

Algemene aanbeveling: zorg dat je je eigen contractuele voorwaarden
voorafgaand aan de start van het traject helder hebt gedefinieerd en als
richting kunt meegeven, zeker als aanbestedingsplichtige
opdrachtgever.

–

Leg of de voorwaarden vast of organiseer per opgave een
minicompetitie met ten minste drie partijen in het geval van een
aanbestedingsplichtige opdrachtgever.
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Aanbevelingen opdrachtnemer
Ketensamenwerking

–

Ketensamenwerking is een bewuste strategische keuze die je als
organisatie moet maken en waar je je organisatie ook op moet
inrichten.

–

Het selectieproces voor een ketensamenwerking heeft een ander doel
dan een aanbestedingstraject voor de gunning van een specifiek werk of
een specifieke onderhoudsopgave. De opdrachtgever zoekt naar een
partij waarmee hij langjarig een samenwerkingsverband kan aangaan,
en waarmee hij vanuit een gelijk gericht belang systematisch de
bestaande procesgangen en aanpak kan verbeteren. Het selectieproces
is daardoor veel meer gericht op het beschouwen van de competenties
en aansluiting tussen de samenwerkende partijen. De criteria waarop
wordt geselecteerd, wijken daardoor af van wat in een meer traditioneel
proces gebruikelijk is en ook de wijze van selecteren, de wijze waarop
potentiële ketenpartners zich geacht worden te presenteren, is anders
dan ‘normaal’. Bovendien zoekt de opdrachtgever over het algemeen
niet één partij, maar een samenwerkingsverband aan aanbodzijde van
partijen die gezamenlijk het beste overall resultaat willen bereiken.
Indien u meedingt in een selectieproces, moet u zich dus realiseren dat
het een zoektocht is naar een samenwerkingspartner is en geen
gunning van een werk of dienst. U zult uw werkwijze, uw manier van
presenteren, de samenwerking met uw partners, de samenstelling van
uw tenderteam daarop moeten aanpassen. De beoordeling gaat met
name over de juiste competenties als samenwerkingspartner en de
match in bedrijfscultuur en in zeer beperkte mate over de ervaring in
het werk.

Doelstelling en
strategie

–

Het doel van een ketensamenwerkingstraject is het aangaan van een
langdurig samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer voor het realiseren van een bepaald programma en het
structureel en systematisch verbeteren van de procesgang. U wordt na
selectie, partner van de opdrachtgever. Zowel om het selectieproces
goed in te kunnen steken als om uw eigen opgave voor de lange termijn
adequaat te kunnen inschatten, inclusief eventuele risico’s en kansen
voor uw eigen organisatie, is het essentieel dat u de vraagstelling en
doelstellingen van de opdrachtgever goed doorgrondt. Vraag dus door
op deze doelstellingen aangezien deze handvatten geven om te kunnen
voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
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–

Ketensamenwerking vraagt een andere basishouding van de
organisatie, namelijk het zo veel mogelijk als één organisatie opereren
met de opdrachtgever en leveranciers. Onder basishouding wordt
verstaan: mindset, houding, gedrag en competenties van medewerkers.

Definitie opgave

–

Het is voor een opdrachtgever vaak lastig om aan het begin van een
ketensamenwerking aan te geven welk totaal volume hij met de te
selecteren ketenpartner denkt te gaan realiseren en over welke periode.
Desalniettemin is voor marktpartijen een indicatie van dit potentiële
volume en de looptijd relevant om in te kunnen schatten of de
inspanningen voor de inschrijving opwegen tegen het te verkrijgen
volume. Vraag de opdrachtgever dus in een vroeg stadium naar de
inschatting van de omvang en het aantal mededingers, zodat je zelf de
juiste afwegingen kunt maken om deel te nemen of weet wanneer je
weer kans maakt na afloop van het contract.

Aankondiging en

–

opzet procedure

Maak gebruik van je recht om vragen te stellen over inhoud, proces en
achterliggende doelen en verwachtingen opdrachtgever. Een goed
begrip van de opgave en de wensen ten aanzien van de vormgeving van
de samenwerking is essentieel om het juiste antwoord te kunnen geven
en zelf in te kunnen schatten of de samenwerking kans van slagen zal
hebben. Vanuit traditionele aanbestedingen zijn opdrachtnemers niet
altijd geneigd de opdrachtgever actief te bevragen op onduidelijkheden.
Soms zelfs vanuit het beeld dat onduidelijkheden nu, in de toekomst
meerwerk opleveren. Echter, bij ketensamenwerking staat de
opdrachtnemer straks samen met de opdrachtgever voor het oplossen
van deze risico’s. Het is daarom verstandig in een vroeg stadium een zo
goed mogelijk beeld te verkrijgen, in plaats van onduidelijkheden op de
lange baan te schuiven.

Beoordelingsproces

-

Een selectietraject voor een ketensamenwerkingspartner omvat naast
de toetsing op ‘facts & figures’ veelal een aantal op competenties
gerichte kwalificaties. Via een verscheidenheid aan presentatiemiddelen,
wordt door de opdrachtgever onderzocht of datgene wat een partij op
papier zet, straks in werkelijkheid ook tot uiting zal komen. Bovendien is
wat op papier moet komen niet alleen gericht op het vinden van een
technische oplossing, maar juist op het gezamenlijk optrekken.
In woord, beeld en gedrag zal een gegadigde moeten laten zien hoe hij
straks zal samenwerken met de opdrachtgever. Realiseer je daarom
welke invloed het verwoorden en verbeelden heeft in de uiteindelijke
beoordeling en investeer hierin. Ze vormen de sleutel voor succes.
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Deze wijze van aanpak wordt steeds meer toegepast in trajecten,
waarbij de nadruk verschuift van technisch-financiële uitvragen naar
functionele, op samenwerking gerichte selectieprocessen.
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BIJLAGE 1:

OVERZICHT BESCHIKBAR E DOCUMENTEN PER TRAJECT

Niet-planmatig onderhoud (NPO)
Documenten

Korte omschrijving

Type

Datum

Financieel kader voor bepaling omvang van

PDF

31/08/2009

PDF

Niet

Strategie
310809 financieel kader NPO WL

de opgave
Wonen_Limburg_jaarverslag_2012-

Jaarverslag Wonen Limburg 2012

1

bekend

Welkom Thuis - Strategische Koers

Strategische Koers / Speerpunten van

2013-2016

Wonen Limburg voor 2013-2016

Eindrapportage strategiesessies

Rapportage strategiesessies ‘Supply Chain

Stap 1 v1 4 2013-09-25

Excellence-programme’ / visie op

PDF

Niet
bekend

PDF

25/09/2015

ketensamenwerking
Aankondiging
Infobijeenkomst NPO

Presentatie informatiebijeenkomst NPO

PDF

15/08/2013

130815 toelichting lev selectie 1.0

Uitvraag deel 1 – versie 1.0

Word

15/08/2013

130822 toelichting lev selectie 20-

Uitvraag deel 1 – versie 2.0

Word

22/08/2013

210613 beheersingsmatrix Wonen

Initiële planning Wonen Limburg voor

PDF

21/06/2013

Limburg

vernieuwde aanpak NPO
PDF

22/08/2013

versie 2.0

Longlist
130822 integriteit selectie (intern

Integriteitsverklaring voor de

voor commissie)

commissieleden

130822 score longlist selectie

Scoreformulier voor de commissieleden

PDF

22/08/2013

130823 bestuursbesluit lev selectie

Advies aan stuurgroep voor shortlist

Word

23/08/2013

NPO

selectie

130830_finale_score_longlist

Beoordelingsmatrix longlist

Excel

30/08/2013

Email

Diverse

Excel

Niet

Diverse externe e-mails



Wijzigingsbrief uitvraag deel 1
(aanpassing van versie 1.0 naar
versie 2.0)



Afwijzingsbrief selectie shortlist



Selectiebrief selectie shortlist

Aanmeldingen voor shortlist

3 voorbeelden van aanmeldingen

selectie

(rapportages) voor de longlist selectie
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Shortlist
130906 toelichting shortlist finaal

Uitvraag deel 2 (criteria en beoordeling van

PDF

06/09/2013

PDF

19/09/2013

PDF

19/09/2013

de shortlist procedure)
130919 scorelijst pres sel comm

Scoreformulier presentaties voor de
commissieleden

130919 scorelijst rapp sel comm

Scoreformulier rapportages voor de
commissieleden

130927 scorelijst shortlist fin

Beoordelingsmatrix shortlist

Excel

27/09/2013

130930 memo selectie npo

Advies aan stuurgroep voor gunning

Word

30/09/2013

Email

Diverse

PDF

Niet

Diverse externe e-mails



Brief met aandachtspunten na 1

e

presentatie


Brief met beantwoording van
gestelde vragen tijdens de shortlist
procedure

Presentaties tijdens shortlist



Afwijzingsbrief gunning



Selectiebrief gunning

3 voorbeelden van presentaties 1e ronde
e

procedure

3 voorbeelden van presentaties 2 ronde

bekend

Nieuwbouw & Transformatie
Documenten

Korte omschrijving

Type

Datum

Eindrapportage strategiesessies

Rapportage strategiesessies ‘Supply

PDF

25/09/2013

Stap 1 v1 4 2013-09-25

Chain Excellence-programme’ / visie

Excel

12/11/2013

PDF

12/11/2013

PDF

12/11/2013

Strategie

op ketensamenwerking
Aankondiging
Bouwend Ned Longlist

Selectie van partijen door Bouwend

Selectietraject N&R_12112013

Nederland

Longlist Selectietraject

Selectie partijen voor longlist door

NR_12112013 (3)

Wonen Limburg

Planning selectietraject

Planning Nieuwbouw & Realisatie

N&R_12112013

traject

Selectieteam WL traject

Samenstelling beoordelingscommissie

PDF

12/11/2013

Uitvraag deel 1

PDF

21/11/2013

N&R_12112013
Uitvraag selectiepartners
nieuwbouwtransformatie_definiti
ef_21112013
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Presentatie longlist 21

Presentatie informatiebijeenkomst

PPT

21/11/2013

Interne uitleg beoordelingsmethodiek

PDF

09/12/2013

Beoordelingsmatrix longlist

Excel

13/12/2013

Advies aan stuurgroep (concept) voor

Word

13/12/2013

Advies aan stuurgroep

Word

13/12/2013

Afwijzingsbrief voor shortlist selectie

Word

18/12/2013

Uitnodiging

Uitvraag deel 2 (+ selectiebrief voor

Word

18/12/2013

BC18122013_WL_ketenNR def

shortlist)

Antwoordformulieren

4 voorbeelden van ingevulde

Excel

Niet bekend

Wetransfer

18/12/2013

nov_v04_131113
Longlist
Presentatie scoremethodiek 9
dec_v091213 - intern
Gem score partners_uitvraag
d1_v131213
advies selectieronde 1

shortlist selectie
Advies partnerselectie van 10
naar 4_reactie stuurgroep
Afwijzing_18122013_WL_KetenN
R

antwoordformulieren longlist
Shortlist
Business cases

Leidraden cases Dohmenplein en
Herkenbosch

Uitnodiging presentaties 1

Uitnodiging voor presentatie

Email

18/01/2013

Uitnodiging eindpresentaties

Uitnodiging voor presentatie +

Email

31/01/2013

Beoordelingsmatrix shortlist

Excel

12/02/2014

Advies aan stuurgroep voor gunning

PDF

20/02/2014

E-mail

Diverse

PDF

Niet bekend

aanvullende vragen
Kopie van Totaaloverzicht
Beoordelingsformulier_v10_13022012
Advies partnerselectie van 4
naar 2
Diverse interne e-mails



Wijze van beoordelen
businesscases (intern naar
beoordelingscommissie)



Wijze van beoordelen ‘ja/nee’
vragen (intern naar
beoordelingscommissie)



Uitnodiging huurders voor
beoordelingscommissie

Ingediende stukken

Ingediende stukken ten behoeve van

inschrijvende partijen

shortlist
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BIJLAGE 2:

ONDERBOUWING VAN DOE LSTELLINGEN NAAR CRI TERIA
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Organisatiedoelstellingen Doelstellingen NPO*
vanuit Welkom thuis,
strategische koers 20132016
Algemeen

Algemeen

Van buiten naar binnen
Vastgoed als middel
De huurder tevreden

Zakelijk en professioneel

Longlist: gebruik gemaakt van
geschiktheidscriteria

Vragenlijst met 12 criteria

Regionale vestiging o.b.v. KvK gegevens en
bedrijfsgegevens: vestiging Limburg

Duidelijke
kwaliteitsafspraken
en betere sturing
hierop
Risicobeheersing

Omzet NPO in 2012 minimaal € 2,6 miljoen
(30% regel). Financieel gezond (recente
cijfers)Solvabiliteit, current ratio en
werkkapitaal voor Graydon toets.
Inzage in opbouw organisatie en
samenstelling personeel, inzicht in
nevenstructuren, dochterondernemingen en
participaties

Zakelijk en professioneel

Zakelijk en professioneel

Geschiktheidscriteria **

Aantoonbare ervaring met NPO:
werkzaamheden beschreven in toelichting.
Automatisering bedrijfsprocessen NPO,
indien beperkt doorgevoerd welke

Selectiecriteria ***

Beoordeling

3 onderdelen:
1. algemene informatie over bedrijf
2. visie op ketensamenwerking, kwaliteit, transparantie en
MVO
3. vragen over het NPO proces, kosten, kwaliteit e.d.
Onderdeel 3 is niet aangekondigd in de eerste uitvraag, de overige
onderwerpen wel.

Basis + extra punten
Deel 1: 80+35/115
Deel 2: 210+170/380
Deel 3: 80+125/205
Totaal: 370+330/700

Deel 2a: vraag visie verhogen
klanttevredenheid
Deel 2b: vraag Klantgericht
werken (minimaal KWH)
Deel 1: herhaling van
geschiktheidscriteria uit ronde
1 inclusief de financiële knock
out criteria getoetst o.b.v.
Graydon

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 20+35/55

Herhaling knock out criteria,
geschiktheid is volgens regelen der
kunst al bepaald in longlist

Deel 1: 80+35/115

Deel 2a:
- vraag Prestaties organisatie
in Geld, Tijd en Kwaliteit
-vraag verbeterpotentieel

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 20+15/35

Deel 3: voorliggende
onderhoudsopgave – vragen
over prijzen

Deel 3 heeft kenmerken van
gunningscriteria inclusief vragen
over eenheidsprijzen e.d. terwijl
prijs nadrukkelijk geen
selectiecriterium is, maar wel in
doelstellingen voorkomt.

Deel 3: 40+65/105

Deel 2b: vraag
procesinrichting
Deel 3: voorliggende
onderhoudsopgave – overige

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 10+20/30
Deel 3: 40+60/100

60% criteria en 40%
onderbuikgevoel

Criterium Limburg is
geformuleerd als
uitsluitingsgrond, maar had ook
als geschiktheidscriterium
geformuleerd kunnen worden
door eis rondom aanrijtijden op
te nemen.

Financiële en economische
draagkracht, bovengrens
gezocht in verhouding tot
omzet van 800.000 tot
1.000.000 per partij
Geen duidelijke minimumeisen
benoemd, maar wel als knock
out criterium gehanteerd.

Beter sturen op
onderhoudsuitgaven

Proces kan
efficiënter ingericht
worden

Shortlist: gebruik gemaakt
van selectiecriteria

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

De samenleving beter

Meer kennis en
kunde uit de markt
gebruiken

investering ben je bereid te doen
Handtekening voor dragende
uitgangspunten voor proces vanuit Wonen
Limburg: transparantie, proactieve houding,
geen meerwerk, samenwerken met andere
leveranciers
In welke mate wordt duurzaamheid als
thema geïmplementeerd binnen de
organisatie.

Technische bekwaamheid
samenwerken

Duurzaamheid en social return

vragen
Deel 2a: vragen visie op
ketensamenwerking

Deel 2b: vragen MVO , social
return en duurzaamheid

Technische bekwaamheid
samenwerken

Deel 2a: 140+70/210

Duurzaamheid en social return

Deel 2b: 20+30/50

Handtekening voor MVO,
leerlingwerkplaatsen, erkend leerbedrijf of
bereid om dit te worden
Beoordeling

Huurder tevreden: 55p
Samenleving beter:
260p
Zakelijk en
professioneel: 385p
Totaal 700 punten

*Indirect gebaseerd op doelstellingen ketensamenwerking, direct nog niet mogelijk want traject ketensamenwerking in afrondende fase.
**3 type geschiktheidscriteria volgens de aanbestedingswet:




de financiële en economische draagkracht;
technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid waaronder de competentie samenwerken;
beroepsbevoegdheid.

Daarnaast wordt duurzaamheid en social return als nieuw criterium benoemd.
*** Geschiktheidscriteria en selectiecriteria zijn gelijk m.u.v. het feit dat selectiecriteria geen knock out criteria kunnen zijn. Alle partijen die zijn toegelaten tot ronde 2 zijn geschikt bevonden in de eerste ronde. In de tweede ronde
wordt de meest geschikte kandidaat bepaald op basis van de selectiecriteria.

Organisatiedoelstellingen Doelstellingen NPO*
vanuit Welkom thuis,
strategische koers 20132016
Algemeen

Algemeen

Van buiten naar binnen
Vastgoed als middel
De huurder tevreden

Zakelijk en professioneel

Longlist: gebruik gemaakt van
geschiktheidscriteria

Vragenlijst met 12 criteria

Regionale vestiging o.b.v. KvK gegevens en
bedrijfsgegevens: vestiging Limburg

Duidelijke
kwaliteitsafspraken
en betere sturing
hierop
Risicobeheersing

Omzet NPO in 2012 minimaal € 2,6 miljoen
(30% regel). Financieel gezond (recente
cijfers)Solvabiliteit, current ratio en
werkkapitaal voor Graydon toets.
Inzage in opbouw organisatie en
samenstelling personeel, inzicht in
nevenstructuren, dochterondernemingen en
participaties

Zakelijk en professioneel

Zakelijk en professioneel

Geschiktheidscriteria **

Aantoonbare ervaring met NPO:
werkzaamheden beschreven in toelichting.
Automatisering bedrijfsprocessen NPO,
indien beperkt doorgevoerd welke

Selectiecriteria ***

Beoordeling

3 onderdelen:
1. algemene informatie over bedrijf
2. visie op ketensamenwerking, kwaliteit, transparantie en
MVO
3. vragen over het NPO proces, kosten, kwaliteit e.d.
Onderdeel 3 is niet aangekondigd in de eerste uitvraag, de overige
onderwerpen wel.

Basis + extra punten
Deel 1: 80+35/115
Deel 2: 210+170/380
Deel 3: 80+125/205
Totaal: 370+330/700

Deel 2a: vraag visie verhogen
klanttevredenheid
Deel 2b: vraag Klantgericht
werken (minimaal KWH)
Deel 1: herhaling van
geschiktheidscriteria uit ronde
1 inclusief de financiële knock
out criteria getoetst o.b.v.
Graydon

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 20+35/55

Herhaling knock out criteria,
geschiktheid is volgens regelen der
kunst al bepaald in longlist

Deel 1: 80+35/115

Deel 2a:
- vraag Prestaties organisatie
in Geld, Tijd en Kwaliteit
-vraag verbeterpotentieel

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 20+15/35

Deel 3: voorliggende
onderhoudsopgave – vragen
over prijzen

Deel 3 heeft kenmerken van
gunningscriteria inclusief vragen
over eenheidsprijzen e.d. terwijl
prijs nadrukkelijk geen
selectiecriterium is, maar wel in
doelstellingen voorkomt.

Deel 3: 40+65/105

Deel 2b: vraag
procesinrichting
Deel 3: voorliggende
onderhoudsopgave – overige

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

Deel 2: 10+20/30
Deel 3: 40+60/100

60% criteria en 40%
onderbuikgevoel

Criterium Limburg is
geformuleerd als
uitsluitingsgrond, maar had ook
als geschiktheidscriterium
geformuleerd kunnen worden
door eis rondom aanrijtijden op
te nemen.

Financiële en economische
draagkracht, bovengrens
gezocht in verhouding tot
omzet van 800.000 tot
1.000.000 per partij
Geen duidelijke minimumeisen
benoemd, maar wel als knock
out criterium gehanteerd.

Beter sturen op
onderhoudsuitgaven

Proces kan
efficiënter ingericht
worden

Shortlist: gebruik gemaakt
van selectiecriteria

Technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid

De samenleving beter

Meer kennis en
kunde uit de markt
gebruiken

investering ben je bereid te doen
Handtekening voor dragende
uitgangspunten voor proces vanuit Wonen
Limburg: transparantie, proactieve houding,
geen meerwerk, samenwerken met andere
leveranciers
In welke mate wordt duurzaamheid als
thema geïmplementeerd binnen de
organisatie.

Technische bekwaamheid
samenwerken

Duurzaamheid en social return

vragen
Deel 2a: vragen visie op
ketensamenwerking

Deel 2b: vragen MVO , social
return en duurzaamheid

Technische bekwaamheid
samenwerken

Deel 2a: 140+70/210

Duurzaamheid en social return

Deel 2b: 20+30/50

Handtekening voor MVO,
leerlingwerkplaatsen, erkend leerbedrijf of
bereid om dit te worden
Beoordeling

Huurder tevreden: 55p
Samenleving beter:
260p
Zakelijk en
professioneel: 385p
Totaal 700 punten

*Indirect gebaseerd op doelstellingen ketensamenwerking, direct nog niet mogelijk want traject ketensamenwerking in afrondende fase.
**3 type geschiktheidscriteria volgens de aanbestedingswet:




de financiële en economische draagkracht;
technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid waaronder de competentie samenwerken;
beroepsbevoegdheid.

Daarnaast wordt duurzaamheid en social return als nieuw criterium benoemd.
*** Geschiktheidscriteria en selectiecriteria zijn gelijk m.u.v. het feit dat selectiecriteria geen knock out criteria kunnen zijn. Alle partijen die zijn toegelaten tot ronde 2 zijn geschikt bevonden in de eerste ronde. In de tweede ronde
wordt de meest geschikte kandidaat bepaald op basis van de selectiecriteria.
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BIJLAGE 3:

ONDERBOUWING CONSTATERINGEN MET BIJBEHOR ENDE
TOPS EN TIPS

1.

Ketensamenwerking moet je doen in de praktijk, neem hiervoor voldoende tijd.

Wonen Limburg is niet blijven praten, maar heeft lef getoond om ketensamenwerking aan te
gaan met een aantal partners en de consequenties daarvan voor haar eigen organisatie te
accepteren. Ze heeft een uitdagende uitvraag neergelegd waarin bedrijven werden gestimuleerd om
kritisch naar zichzelf te kijken. Daardoor is echter wel zichtbaar in het traject dat de eigen
organisatie eigenlijk nog niet geheel gereed is om het nieuwe gedrag dat nodig is voor
ketensamenwerking al in praktijk te brengen. Daarnaast bleek de eigen strakke planning bij NPO
niet altijd haalbaar.

Wonen Limburg heeft gekozen voor een nieuwe en vooruitstrevende wijze van selecteren en toont
openheid. Ze heeft zich in het diepe gestort en is een gezamenlijke zoektocht aangegaan. Dit wordt
gewaardeerd door de partijen. Wonen Limburg heeft haar nek uitgestoken en doet dit nu weer door het
houden van deze evaluatie.
Wonen Limburg heeft bij het vormgeven van het selectieproces een analyse gemaakt van de markt en
de wijze waarop de opgave past bij de markt. Dit is een essentiële en goede stap bij de start van een
selectieproces die navolging verdient van andere opdrachtgevers.
Zowel wel als niet geselecteerde partijen gaven aan dat het tijdsbestek te strak was gekozen, met
name in het NPO traject. Als je een hoog tempo oplegt en strikte regels stelt, zorg dan dat je jezelf, als
opdrachtgever, er in ieder geval ook aan houdt.
Meerdere partijen hebben zich afgevraagd of Wonen Limburg intern al wel klaar was en is
voor ketensamenwerking. De top was er klaar voor, maar de rest van de organisatie kwam – zo is
de indruk – ten tijde van het selectieproces nog niet helemaal mee. Ketensamenwerking is een proces
dat een grote impact heeft op de eigen bedrijfsprocessen en ICT.
Het advies is om eerst op hoofdlijnen te schakelen met de eigen organisatie, bijvoorbeeld met mensen
op de inhoud van wiens functie de ketensamenwerking een grote invloed heeft. Dit komt de procesgang
en snelheid bij de invoering sterk ten goede.
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Tops en tips:
Top: zorg voor een goed inzicht in de markt en de mogelijkheden van de markt en houd

–

daarmee rekening bij het ontwerpen van het selectieproces.
Tip: neem voldoende tijd om eerst met de eigen organisatie te schakelen. Kies een

–

realistisch tijdsbestek waarbinnen je als opdrachtgever zelf je eigen spelregels kunt
waarmaken en een zorgvuldig proces kunt opstellen en waarbinnen je voldoende tijd
hebt om je een goed beeld te vormen van de partijen.
2.

Organisatiedoelen vertaald naar ambities ketensamenwerking

Idealiter is de keuze voor een samenwerkingsvorm en de inrichting van projectdoelen een
heldere en directe afgeleide van de organisatiedoelen van de opdrachtgever. Dit is in het
traject Nieuwbouw meer zichtbaar dan in het NPO traject. Daar is de toentertijd gewenste
snelheid van handelen zichtbaar in de wat gebrekkige onderbouwing van de keuze van
ketensamenwerking als middel om de organisatiedoelstellingen te bereiken en in de vertaling van
organisatiedoelen naar projectdoelen en criteria voor het NPO traject.

Doordat het NPO traject naar voren is gehaald in de tijd als gevolg van SAP, was het traject voor het
vaststellen van de doelstellingen voor ketensamenwerking nog niet geheel afgerond. Dit is zichtbaar
in de afleiding van de projectdoelstellingen van NPO vanuit de organisatiedoestellingen. In de
presentatie voor de startbijeenkomst zijn de organisatiedoelstellingen niet benoemd en in het
uitvraagdocument zelf wordt expliciet de verbinding gelegd met twee van de vijf thema’s, namelijk
‘zakelijk en professioneel’ en ‘de samenleving beter’. In de longlistfase ligt de nadruk op het
verzakelijken en professionaliseren van de organisatie met doelstellingen als “beter sturen op
kwaliteitsafspraken en onderhoudsuitgaven” en “het efficiënter inrichten van processen”. In de tweede
fase is zichtbaar dat meer nadruk is komen te liggen op de competenties van de
samenwerkingspartners en klantgerichtheid in lijn met het beter gebruiken van kennis en kunde uit de
markt als projectdoelstelling.
Het feit dat deze doelen niet geheel helder waren, heeft in de opstartfase van de samenwerking tot veel
discussie geleid met de geselecteerde partijen. Het achterliggende doel van kostenbesparing is volgens
een aantal, zowel geselecteerde als niet geselecteerde, partijen onvoldoende uitgesproken.
Voor nieuwbouw was de visie op ketensamenwerking duidelijk beter uitgewerkt. In de presentatie
voor de startbijeenkomst en de uitvraag zijn de definitie, de toekomstambities en de
organisatiedoelstellingen opgenomen. Dit is vrij staccato gebeurd waardoor het lastig is om
achteraf de verbinding daartussen te leggen. De achterliggende ketensamenwerkingsdoestellingen
vanuit de opgestelde strategiekaart ketensamenwerking zijn niet expliciet in het verhaal opgenomen,
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maar wellicht wel mondeling toegelicht tijdens de startbijeenkomst. De ambities voor de komende vijf
jaar zijn wel heel concreet gemaakt in het ambitiekader in termen van verhogen productkwaliteit,
klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid, het terugdringen van de kosten en het verkorten van
de doorlooptijd van projecten. In de criteria is duidelijk zichtbaar dat meer vragen zijn gesteld over de
competenties voor samenwerking en technische bekwaamheid in combinatie met de drijfveren en
werkwijzen van de partijen. De vraagstelling sluit aanmerkelijk beter aan bij ketensamenwerking.
Tops en tips:
Top: zorg dat je interne doelstellingen helder afgeleid zijn vanuit de

–

organisatiedoelstellingen zodat deze richting geven aan je criteria en de procesopzet.
Tip: spreek de achterliggende doelstellingen van het middel ketensamenwerking in

–

voldoende mate uit naar de partijen bij de start van het selectietraject.
3.

Project ongebonden partnerschap

Ketensamenwerking betekent een zoektocht naar een project ongebonden partnerschap waar
‘normaliter’ een specifieke opgave in de markt wordt gezet en eenmalig wordt gegund aan een partij
voor de duur van het project.
Het feit dat beide trajecten in principe ‘project ongebonden’ zijn, maakt dat de criteria en de wijze
van beschouwen vergelijkbaar zouden moeten zijn in beide trajecten. Beide trajecten kennen echter
een zeer verschillende opzet en aanvliegroute, met uitzondering van de vragen over de visie op
ketensamenwerking.
Partijen geven aan dat zij weinig lering hebben kunnen trekken uit het NPO traject voor het
nieuwbouwtraject. Omdat beide uitvragen gingen over ketensamenwerking en bedrijfscultuur en niet
over de ervaring in de werkzaamheden, bevreemdt hen dat.
Wonen Limburg geeft aan dat de beoordelingscommissie in beide trajecten verschillend is geweest en
dat hierdoor een verschil in interpretatie kan zijn ontstaan. Aan de andere kant speelt ook de invulling
en verwoording van de visie door de partijen een rol. Wanneer deze aan de zijde van de gegadigden
door verschillende personen zijn opgesteld of vertegenwoordigd, ontstaan daar ook verschillen die tot
uitdrukking komen in de uiteindelijke beoordeling.
De uitvraag voor het nieuwbouwtraject werd als meer uitdagend ervaren met scherpere en diepere
vragen over bijvoorbeeld de drijfveren van de organisatie aan de hand van de ‘golden circle’ van Sinek,
terwijl het NPO traject als een meer basic uitvraag werd ervaren die meer was gericht op de ervaring in
de werkzaamheden.
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Tops en tips:
Tip: zorg voor consistentie in de geformuleerde én in de gevraagde visie op

–

ketensamenwerking zodanig dat de gestelde vragen, gerelateerd aan het concept
‘ketensamenwerking’, in verschillende uitvragen ook daadwerkelijk project-ongebonden
zijn.
Tip: zorg als opdrachtgever dat de beoordelingscommissie bij gelijke criteria en

–

concepten in verschillende trajecten op dezelfde wijze beoordeelt en vanuit hetzelfde
uitgangspunt, namelijk de visie vanuit de organisatiedoelen van de opdrachtgever.
Tip: zorg als opdrachtnemer voor consistentie in de visieverwoording indien je aan

–

verschillende trajecten van eenzelfde opdrachtgever deelneemt.
4.

Selectie op basis van competenties van de gegadigden

Bijzonder is dat er alleen is geselecteerd op basis van competenties van de partijen in plaats
van op laagste prijs of EMVI van de opgave. Er is op 100% kwaliteit van de partij geselecteerd en
niet op prijs- of tariefstelling van uit te voeren werkzaamheden.
Vanuit de gedachte van ketensamenwerking is het logisch om de geschiktheid van de
samenwerkingspartners te beoordelen op basis van financiële en economische draagkracht,
technische bekwaamheid en daarnaast competenties op het gebied van samenwerking om te
bepalen of je kansen ziet om gezamenlijk de keten te vormen. In die zin is het logisch dat
Wonen Limburg voor 100% op basis van competenties heeft geselecteerd en is dit ook mogelijk binnen
de vrijheden van een niet aanbestedingsplichtige opdrachtgever. De business cases in het
nieuwbouwtraject zijn dan ook ingezet als mogelijkheid voor de partijen om hun innovatieve
vaardigheden te tonen en niet om een aanbieding uit te vragen voor het uitvoeren van de gevraagde
werkzaamheden.
Als aanbestedingsplichtige opdrachtgever zal je echter naast het selecteren op de drie genoemde typen
criteria, voorwaarden moeten vastleggen conform de vereisten van een raamovereenkomst
om aan de wet te voldoen. Dit betekent dat het maken van afspraken over de voorwaarden
waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het selectietraject voorafgaand aan de
definitieve selectiebeslissing moet plaatsvinden, zonder dat de prijs als een van de criteria in het
selectieproces hoeft te worden opgenomen.
Ten aanzien van het soort criteria dat als selectie- en gunningcriteria mag worden gehanteerd, kent de
aanbestedingswet de nodige restricties. Voor corporaties zijn deze minder relevant, maar voor
organisaties die als aanbestedende dienst worden aangemerkt wel.
De gevolgde procedure kent op het gebied van het stellen van criteria een aantal zwakheden:

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 57

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

–

Er worden in de loop van het traject criteria toegevoegd, waarvan bij aanvang nog niet bekend is
dat ze worden gehanteerd of hoe ze worden gehanteerd (knock out eis versus geschiktheidseis).

–

De onderlinge verhouding (weging) tussen criteria is niet altijd helder.

–

De beoordeling op een criterium wordt soms gedurende het traject bijgesteld op basis van nieuwe
informatie. Deze procesgang is niet transparant.

–

Met name voor de financiële bekwaamheid geldt dat niet vanaf het begin helder is geweest wat de
gestelde knock out eisen waren en welke minimumwaarden werden gehanteerd, waardoor partijen
die in de longlistronde geschikt werden bevonden, alsnog in een latere ronde afvielen. Knock out
eisen ten aanzien van geschiktheid van gegadigden en de minimumwaarden zouden al bij aanvang
van het selectieproces bekend moeten zijn.
Zo heeft in het nieuwbouwtraject een voorselectie plaatsgevonden op basis van de financieel
economische geschiktheid en zijn deze criteria nogmaals uitgevraagd en pas getoetst op basis van
Graydon in de longlistfase. Voor NPO geldt dat de financiële criteria zijn uitgevraagd in de
longlistfase en pas beoordeeld zijn op minimumeisen tijdens de Graydontoets in de shortlistfase.
Hierdoor zijn nog partijen afgevallen op basis van financiële minimumeisen na de eerste ronde
waarin de geschiktheid van de partijen in principe was bepaald.

In de aanbestedingswet is beschreven welke uitsluitingsgronden legitiem zijn. Op basis van de
spelregels uit de aanbestedingswet is een aantal aanpassingen nodig in de wijze van formuleren van de
gehanteerde criteria:
-

Bijvoorbeeld in de gehanteerde financiële criteria ten aanzien van de omvang in een specifiek
boekjaar, zouden door een aanbestedende dienst moeten worden vervangen door een vraag naar
de gemiddelde omzet in een drietal boekjaren.

-

Ook het opvragen van certificaten is in de aanbestedingswet aan spelregels gebonden; alleen de
partijen die werkelijk zijn geselecteerd, kunnen na gunning worden gevraagd de certificaten ook
daadwerkelijk te overleggen. Tijdens het selectieproces volstaat een 'eigen verklaring'. Dit om de
aanbestedingskosten zo veel mogelijk te beperken.

-

Ook de eis die in beide trajecten is gesteld ten aanzien van geografische binding is vanuit de
aanbestedingswet lastig en zou als discriminerend kunnen worden gezien, en daarom voor
aanbestedingsplichtige diensten niet aanvaardbaar zijn. De vraag is daarnaast of deze strikte eis
aan de locatie van de leveranciers werkelijk relevant is. Wellicht zou een eis aan aanrijdtijden aan
de functionele behoefte hebben voldaan. Het bevoordelen van het lokale bedrijfsleven, of beter
gezegd het uitsluiten van het niet-lokale bedrijfsleven, is aanbestedingsrechtelijk discutabel.
Het stellen van eisen aan de snelle beschikbaarheid van de leverancier daar waar de gevraagde
dienstverlening dat logisch maakt, is dat niet.
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Tops en tips:
Top: behoud voldoende ruimte voor de criteria die de competenties rondom

–

samenwerking toetsen in je uitvraag.
Tip: leg tijdens het selectietraject als aanbestedingsplichtige opdrachtgever wel de

–

voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd vast.
Tip: formuleer, zeker als aanbestedingsplichtige dienst, alle criteria in overeenstemming

–

met de eisen uit de aanbestedingswet.
Tip: beschrijf in de uitvraag de minimumeisen die je hanteert voor knock-out criteria

–

zoals de financiële draagkracht, zodat partijen vroegtijdig weten wanneer ze
onvoldoende scoren.
5.

Verbinding tussen ‘papieren’ verhalen en de feitelijke werkwijze

In de opzet van de selectietrajecten is nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen ‘papieren’
verhalen en de feitelijke werkwijze op de werkvloer door in het traject ook de medewerkers
die ‘straks’ het werk zouden moeten gaan doen te spreken, en niet alleen de ‘tendermanagers’ van
gegadigden. Er is gebruik gemaakt van een aantal verschillende wijzen van informeren en
presenteren, zoals schriftelijke documentatie en plannen van aanpak, presentaties en
bedrijfsbezoeken, waardoor een breed palet aan mogelijkheden was voor gegadigden om zichzelf en
hun boodschap te belichten.
Als opdrachtgever is het van groot belang om de echtheid van het verhaal te toetsen, zodat niet de
partij met het mooiste verhaal en de maatschappelijk gewenste antwoorden wint. Dan heb je als
opdrachtgever alsnog niet de beste samenwerkingspartner geselecteerd. Wonen Limburg heeft hieraan
veel aandacht besteed door verschillende wijzen van informeren en presenteren te combineren in de
aanpak. Beide trajecten bestonden uit een papieren selectie in de eerste ronde en presentaties in de
tweede ronde, waarbij in het nieuwbouwtraject ook nog een bedrijfsbezoek was opgenomen. Voor NPO
is gevraagd om iemand van de werkvloer mee te nemen naar de presentaties om de verbinding te
leggen met de werkwijze op de werkvloer. Op deze wijze is Wonen Limburg er goed in geslaagd om
verbinding te leggen tussen de papieren verhalen en de presentaties en het achterliggende, werkelijke
verhaal van de organisatie om te toetsen of de feitelijke werkwijze wel aansluit bij de gepresenteerde
visie.
Het meenemen van vaklieden tijdens de presentaties werd door de partijen overigens zeer wisselend
ervaren. Een aantal partijen was heel positief, terwijl andere partijen het als negatief hebben ervaren.
Zij geven aan dat de mensen van de werkvloer niet gewend zijn om dit soort presentaties te geven en
de vragen die werden gesteld voor hen soms ook erg moeilijk te beantwoorden waren. Een van de
partijen heeft in een ander traject ook iemand van de werkvloer meegenomen op basis van de positieve
ervaringen in dit traject. Die opdrachtgever waardeerde het echter niet. Een aantal partijen vanuit het
NPO traject heeft de suggestie gedaan om ook in dit traject een bedrijfsbezoek op te nemen of een van
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de presentaties bij de partijen zelf te laten plaatsvinden om de werkvloer nog beter te ervaren.
Zij geven aan dat dit de uitgelezen mogelijkheid is om te laten zien wat je vertelt in de presentatie.
Bij een bezoek wordt voor de opdrachtgever direct duidelijk of je uitdraagt wat je opschrijft en hoe je
met je medewerkers omgaat.
Tops en tips:
Top: maak gebruik van verschillende wijzen van informeren en presenteren om de

–

partijen in de gelegenheid te stellen zichzelf goed te presenteren.
Top: maak verbinding tussen de papieren verhalen en de feitelijke werkwijze door het

–

opnemen van een bedrijfsbezoek of door mensen vanuit verschillende lagen van de
organisatie te spreken, en met name diegenen die ook bij de ketensamenwerking actief
zullen worden betrokken.
6.

Interactie en kennisdeling met partijen tijdens en na selectieproces

In de selectietrajecten is naast papieren documentatie ook de interactie met gegadigden in ruime
mate vormgegeven, door bijeenkomsten te organiseren waarin ‘live’ van gedachten kon worden
gewisseld.
Naast de presentaties en de kennismaking met de werkvloer in de shortlistfase heeft Wonen Limburg op
verschillende wijzen de interactie opgezocht met de partijen. Bijvoorbeeld door het organiseren
van een startbijeenkomst waarin de uitvraag werd toegelicht en door partijen de mogelijkheid te bieden
om gedurende het gehele proces vragen te stellen. Wonen Limburg heeft ervaren dat partijen deze
geboden ruimte maar beperkt gebruiken voor het stellen van vragen over met name de verwachtingen
van de opdrachtgever. Over de inhoud van de cases daarentegen zijn bijvoorbeeld juist wel veel vragen
gesteld.
In beide trajecten waren in de shortlistfase meerdere presentatiemomenten opgenomen waarin de
interactie tussen Wonen Limburg en de partijen werd gefaciliteerd. Vanuit verschillende partijen zijn
suggesties gedaan om deze interactie nog verder uit te breiden. Bijvoorbeeld door alle partijen uit de
shortlistfase is het voorstel geopperd om ketensamenwerking in het nieuwbouwtraject in de
shortlistfase daadwerkelijk in de praktijk te brengen als opdrachtgever samen met huurders de dialoog
met de partijen al aan te gaan of door in de shortlistfase met alle partijen een project uit te werken in
de praktijk. Niet geselecteerde partijen vanuit de longlistfase gaven aan dat zij graag de mogelijkheid
hadden gehad hun verhaal te presenteren aangezien de gestelde vragen over visie, missie en drijfveren
op papier soms lastig te verwoorden waren.
In het NPO traject gaven partijen aan dat de interactie beperkt werd door het te strak gekozen tijdspad.
Alle partijen kregen 2x een half uur om te presenteren. Dit vonden zij erg kort om voldoende interactie

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 60

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

te bereiken. Het was lastig om jezelf in voldoende mate te presenteren als samenwerkingspartner en de
bedrijfscultuur over te brengen, zeker als nieuwe leverancier. Het aanbrengen van een focus per
presentatie kan helpen om meer ruimte te bieden voor interactie tijdens de presentaties.
Tops en tips:
–

Top: het daadwerkelijk in gesprek gaan met de partijen draagt op een belangrijke wijze
bij aan het selecteren van een partner. Neem hiervoor voldoende tijd en kijk op welke
wijze je dit zo optimaal mogelijk kunt vormgeven.

–

Tip: maak als opdrachtnemer gebruik van de ruimte die je krijgt om vragen te stellen
over inhoud, proces en achterliggende ideeën en verwachtingen van de opdrachtgever.

Kennisdeling blijkt zowel tijdens als na afloop van het selectieproces een lastig onderwerp waarvoor
veel onderling vertrouwen nodig is. Dit heeft ermee te maken dat de partijen tijdens het selectieproces
nog met elkaar in concurrentie zijn en elkaar daarnaast bij een volgend traject weer als concurrenten
tegenkomen. Het delen van informatie van inschrijvers met elkaar (zoals presentaties) raden wij af
zolang de partijen nog met elkaar in concurrentie zijn. Het leidt ertoe dat partijen minder informatie
opnemen in de presentatie waardoor de presentaties minder geschikt zijn als naslagwerk in het
beoordelingsproces.
Wonen Limburg stelde met name in het NPO traject dat informatie uit de selectiefase van partijen met
de andere gegadigden zou worden gedeeld. Alhoewel dit standpunt vanuit transparantiebeginselen
begrijpelijk is, is de vraag of deze handelwijze vanuit concurrentieoverwegingen en 'cherry picking'
toelaatbaar is. Een juridische toets zou hiervoor op zijn plaats zijn.
Tops en tips:
–

Tip: neem bij de start van het traject na selectie voldoende tijd om te investeren in de
vertrouwensbasis voordat je het proces van kennisdeling ingaat. Je moet als partij toch
je zwakkere punten en/of je kennisvoorsprong op tafel leggen. Hiervoor is onderling
vertrouwen essentieel.

–

Tip: wees voorzichtig met het uitwisselen van informatie over gegadigden met andere
gegadigden tijdens de looptijd van het aanbestedingsproces. Vertrouwelijkheid is
geboden om concurrentievervalsing en ‘cherry picking’ te voorkomen. De spelregels voor
aanbestedende diensten zijn op dit vlak strikt. Start de kennisdeling nadat de
selectiebeslissing is genomen zodat partijen niet meer direct in concurrentie zijn met
elkaar.
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7.

Ketensamenwerking vertoont kenmerken van ‘raamovereenkomst’ in verband met
aantal partners tegelijkertijd geselecteerd

Het traject is het meest te vergelijken met de aanbestedingsprocedure van een
raamovereenkomst met meerdere ondernemers. Dit vanwege het feit dat een aantal partners
tegelijkertijd wordt geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij op het
moment van definitieve selectie de feitelijke verdeling van de werkzaamheden tussen de partners
onderling nog niet vaststaat. Op het moment van selecteren is nog geen sprake van een opdracht
en dus geen sprake van een gegarandeerde omzet, maar worden wel de voorwaarden voor het
gunnen van nadere overeenkomsten vastgelegd bij de selectie.

Vanuit haar visie op ketensamenwerking heeft Wonen Limburg er bewust voor gekozen om
gezamenlijk met de verschillende partijen de voorwaarden te definiëren nadat het
selectiebesluit is genomen. Een logische gedachte vanuit samenwerking, maar dit leidt wel tot
onduidelijkheden bij aanvang van de werkzaamheden. Zeker gezien het feit dat de werkzaamheden
voor NPO op de dag na gunning werden overgedragen aan de nieuwe partners zonder dat bijvoorbeeld
de administratieve processen al waren ingericht. Als aanbestedingsplichtige partij moet je de
voorwaarden voor het gunnen van nadere overeenkomsten vastleggen op het moment van selecteren.
Realiseer je als opdrachtgever ook dat een samenwerkingstraject eerst inspanningen van beide
partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, vraagt voordat je significante kostenbesparingen kunt
behalen in de keten.
Het aantal partijen dat als gegadigde kan deelnemen aan de verschillende ronden, vraagt om
zorgvuldige overweging. Ten aanzien van het aantal partijen dat voor de NPO procedure in het
longlisttraject betrokken was, is de vraag of dat aantal partijen proportioneel is – er wordt immers van
een groot aantal partijen tegelijkertijd een behoorlijke inspanning gevraagd. Een aantal geïnterviewde
partijen geeft aan dat zij zich afvragen hoeveel van de gepresenteerde informatie er nog blijft hangen
bij de commissieleden na een dag met 19 presentaties. Weet de commissie nog wel wie wat heeft
gepresenteerd en kun je dat nog objectief en naar waarde schatten?
De tijd tussen ronde 1 en 2 was bovendien soms zeer beperkt (enkele dagen), dus het is de vraag of
een bedrijf in die korte tijdspanne nog iets kan toevoegen op basis van de feedback uit de voorgaande
ronde.
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Tops en tips:
–

Top en tip: beperk het aantal partijen in de verschillende selectierondes zodat dat aantal
in verhouding staat tot het aantal partijen dat je uiteindelijk wilt selecteren. Vraag niet
meer uit dan strikt noodzakelijk is om je keuze te kunnen bepalen.

–

Tip: neem voldoende tijd voor een opstartfase, zeker als je ervoor kiest om gezamenlijk
de voorwaarden vast te leggen. Richt eerst je proces goed in en daarna pas je systeem.

–

Tip: zorg dat je als opdrachtgever je eigen voorwaarden vooraf helder hebt gedefinieerd
en als richting kunt meegeven aan de gegadigden.

–

Tip: realiseer je dat samenwerken vraagt om investeringen door alle partijen voordat je
kostenbesparingen kunt realiseren.

Uitvoerige selectiefase in twee stappen, maar geen ‘gunningsfase’

In beide trajecten is sprake van een uitvoerige selectiefase in twee stappen, maar geen
‘gunningsfase’ naar de zin van de aanbestedingswet. De gunningsfase gaat namelijk over de
beoordeling van de economisch meest voordelige aanbieding op een vooraf gespecificeerde opgave.
Opvallend is dat de opgave in het traject naar omvang, aard en duur abstract blijft, terwijl
tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat er in wezen wél sprake is van gunning van een
specifieke opgave.

Het is mogelijk om een selectietraject uit te voeren waarbij in twee stappen een selectie
plaatsvindt, gelijk aan de procedure voor een raamovereenkomst. In de eerste ronde wordt op
basis van geschiktheidscriteria bepaald of de partij aan de gestelde knock out criteria en
geschiktheidscriteria voldoet en in de tweede ronde wordt vervolgens op basis van selectiecriteria
bepaald welke partij het meest geschikt is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
De gevolgde procedure in de vorm van een longlist- en shortlistprocedure is een logische inrichting voor
dit type selectietraject; eerst onderzoeken of een partij aan een aantal basiseisen voldoet, en daarna
meer in detail en gericht op het specifieke vraagstuk de nadere selectie uitvoeren, is een zinvolle wijze
van selecteren. Uit de stukken opmakend heeft Wonen Limburg in beide trajecten een goed gevoel bij
de uiteindelijk geselecteerde partijen als (toekomstige) ‘ketenpartners’, de gevolgde werkwijze is
daarmee als geslaagd te kwalificeren.
De gevolgde procedure is een mengeling tussen een selectieprocedure voor een 'raamcontract' en een
aanbesteding voor een werk. Soms zijn vragen gesteld over de opgave (gunning), soms over de
kwaliteit van de gegadigden (selectie).

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 63

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

Selectie eisen zijn eisen die de geschiktheid van een gegadigde bepalen, gunningseisen bepalen de
geschiktheid van de door de gegadigden voorgedragen oplossing en hebben betrekking op de opgave.
De vragen over voorliggende NPO opgave en de business cases in het nieuwbouwselectietraject zijn
vooral gehanteerd om een indruk te krijgen van de werkwijze van de partijen, maar prijsstelling is geen
onderdeel geweest van de beoordeling. De partijen zijn niet geselecteerd op basis van de gekozen
uitwerking voor de case, maar op basis van de geschiktheid als samenwerkingspartner en de
innovatieve oplossingen waartoe ze in staat zijn. Dit is niet door alle partijen in het nieuwbouwtraject
op dezelfde wijze opgevat, terwijl alle partijen vooraf gezien wel het gevoel hadden dat ze de vraag
goed hadden begrepen. Wellicht heeft dit te maken met het innovatieve karakter van de uitvraag en
hebben de partijen slechts zeer beperkt vragen gesteld over de achterliggende motieven van
Wonen Limburg. Anderzijds heeft het opnemen van twee business cases met de gestelde
beoordelingscriteria en de communicatie daaromheen voor 2 van de 4 partijen wel aanleiding gegeven
om deel twee van het nieuwbouwproject als een projectuitvraag op te vatten in plaats van een tweede
selectieronde als samenwerkingspartner.
Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat er in wezen wél sprake is van gunning van een
specifieke opgave, immers de geselecteerde partijen zullen in de komende periode werkzaamheden
van een nog niet nader geduide omvang uitvoeren onder nog nader te bepalen voorwaarden, en
daarvoor wordt geen nadere minicompetitie of gunningsfase uitgevoerd. Met de selectie van
gegadigden, hebben de partijen dus tegelijkertijd een (deel van een) opgave gegund gekregen.
Volgens de aanbestedingswet moet bij een selectie voor een raamcontract met ten minste 3 partijen
een contract worden gesloten waarin de voorwaarden vooraf worden vastgelegd en de beste inschrijver
als eerste het project wordt aangeboden of een minicompetitie moet worden georganiseerd met ten
minste drie deelnemers.
Van belang is om bij aanvang van het proces aan betrokkenen helder te maken om welk soort traject
het gaat. Vragen over de opgave in het kader van een selectieproces, dienen slechts om partijen de
kans te geven te laten zien dat zij ervaring hebben met soortgelijke opgaven.
Concrete oplossingsgerichte vragen rondom de specifieke opgave van WL passen niet in een zuiver
selectietraject. Tegelijkertijd is er ook niet helemaal sprake van een raamcontract, omdat na de
selectiefase in wezen toch direct ook een gunning van werk heeft plaatsgevonden, waarbij de
randvoorwaarden (zoals tariefstelling) niet vooraf zijn vastgesteld. Bij een aanbestedingsplichtige dienst
zou dit wel een vereiste zijn of zou er, volgend op de selectiefase, nog een aanvullende competitie
moeten plaatsvinden tussen geselecteerden voor de uiteindelijke verdeling van het werk.
Er wordt in beide trajecten in wezen alleen een selectieronde uitgevoerd, waarbij wel uiteindelijk werk
wordt gegund. Dat geeft ruimte voor verwarring over de procedure.
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Voor aanbestedingsplichtige diensten geldt dat in een vroeg stadium een heldere keuze moet worden
gemaakt voor het type aanbesteding (raamcontract, aanbesteding van werk).
Tops en tips:
–

Top: het opdelen van de procedures in een longlist- en shortlistprocedure is een logische
voor een selectietraject in twee stappen.

–

Tip: wanneer je als opdrachtgever kiest voor een selectietraject in twee delen zonder
gunningsfase, leg dan de voorwaarden voorafgaand aan het selectiebesluit vast of
organiseer een minicompetitie per opgave. Voor aanbestedingsplichtige organisaties
geldt dat ten minste drie partijen moeten worden geselecteerd in een dergelijke
constructie.

–

Tip: ben zorgvuldig in het formuleren van je beoordelingscriteria die de openheid van de
procedure limiteren.

–

Tip: maak een duidelijk onderscheid tussen geschiktheidscriteria in fase 1 en
selectiecriteria in fase 2 van je selectietraject. Voorkom herhaling van criteria in
verschillende ronden.

–

Tip: realiseer je als opdrachtnemer dat de uitvraag voor ketensamenwerking geen
gunningsuitvraag is waarbij een concrete oplossing met prijs voor een opgave wordt
gevraagd, maar dat de gevraagde cases worden gebruikt als illustratie van de werkwijze
en aanpak in een traject om de beste samenwerkingspartner te selecteren.

–

Tip: maak als opdrachtnemer gebruik van de mogelijkheden om vragen te stellen en te
toetsen of jouw interpretatie van de vraagstelling klopt.
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8.

Langetermijn opgave zo concreet mogelijk formuleren

Zowel vanuit opdrachtgeversperspectief als opdrachtnemersperspectief is het van belang om de
opdracht naar omvang, aard en duur zo concreet mogelijk te formuleren. Exact bepalen is
lastig gezien het langdurige partnerschap dat wordt vormgegeven in een gezamenlijke
ontdekkingstocht, maar een goede indicatie is wel essentieel zonder dat dit direct rechten oplevert
voor de partijen.
Helderheid over de opgave is van groot belang voor een aanbestedingstraject. Zowel deelnemers als
niet-deelnemers, geselecteerden en niet-geselecteerden hebben een goed inzicht in de aard en omvang
van de (mogelijke) activiteiten nodig om te kunnen inschatten of meedoen aan de aanbesteding zal
lonen. Daarbij is niet noodzakelijk dat er bij de aanbesteding ook daadwerkelijk een finale toezegging
plaatsvindt van het volume. Wel moeten partijen een goede inschatting kunnen maken van de
potentiele omvang van de opgave, in verhouding tot het aantal deelnemende partijen en de inspanning
die is gemoeid met het meedoen in het selectietraject. Gesteld kan worden dat er in het traject van
Wonen Limburg voor het NPO traject wel een helder beeld was van de opgave per jaar, maar het aantal
deelnemende partijen tussentijds is aangepast en geen helderheid is gegeven over de minimale of
maximale looptijd van het contract. Er dient te worden aangetekend dat een indicatie van de looptijd
geenszins een tussentijdse evaluatie van het al dan niet continueren van de samenwerking in de weg
staat. Het ontbreken van een tijdsbestek en het veranderen van het aantal partijen, beïnvloedt het
volume per partij en zou daarmee van invloed kunnen zijn op de keuze van partijen om al dan niet aan
de aanbesteding mee te doen.
Bij Nieuwbouw is er geen indicatie gegeven van het volume, noch van de looptijd van het contract.
De veronderstelling is dat in ieder geval de projecten waarvoor business cases zijn uitgewerkt
onderdeel uitmaken van de uit te voeren werkzaamheden. Niet helder is welk volume aan
werkzaamheden in potentie daarna nog volgt en welke looptijd voor het partnerschap WL in gedachten
heeft. Voor aanbestedende diensten is het noodzakelijk om helderheid te geven over de looptijd van de
beoogde samenwerking en een indicatie van de omvang van de werkzaamheden.
Doordat de opgave na selectie in omvang, aard en duur abstract blijft, is het onmogelijk om de
proportionaliteit van de gevraagde inspanning te toetsen en de proportionaliteit van de gestelde
omzetcriteria te bepalen. Voor aanbestedingsplichtige diensten bestaan eisen aan de proportionaliteit
van het proces (zie Gids Proportionaliteit). Voor NPO lijkt het uitgevoerde proces aan de bovenkant van
de eisen te voldoen (maximaal 3x de verwachte waarde van het werk). Voor nieuwbouw is dit niet vast
te stellen aangezien geen zicht is op het aantal projecten of de tijdsduur van het contract.

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 66

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

Het lange termijn perspectief van de samenwerking, met een potentieel aanzienlijke omvang van de
uit te voeren werkzaamheden, maakt dat de partijen aangeven bereid te zijn een grotere investering te
doen in de noodzakelijke inspanningen in het selectietraject, maar ook vanwege de kans om
ketensamenwerking in de praktijk te brengen met de opdrachtgever. Tot de kosten, gemoeid met de
aanbesteding, horen ook interne kosten om een visie op ketensamenwerking te ontwikkelen gezien het
vernieuwende karakter van de uitvraag.
De gevraagde inspanningen zijn fors. Dus wanneer het traject eindigt na de eerste ronde of een
substantieel deel van de projecten alsnog buiten de ketensamenwerking wordt gelaten, komt de
proportionaliteit in het geding. Vanuit de aanbestedingswet geldt dat een raamovereenkomst voor
maximaal 4 jaar mag worden gesloten. Ook voor de niet geselecteerde partijen is van belang te weten
wanneer ze weer kans maken om werkzaamheden voor Wonen Limburg uit te voeren. Ook is het voor
de opdrachtgever lastig vast te stellen of het juiste aantal partijen wordt geselecteerd, passend bij de
opgave wanneer de omvang onvoldoende helder is. Meerdere partijen hebben aangegeven dat zij zich
afvragen of 8 partijen op de lange termijn niet te veel is gezien het intensieve karakter van
kennisdeling. Voor nieuwbouw is de omvang onduidelijker waardoor niet met duidelijkheid kan worden
gesteld of 2 partijen passend is bij het aantal projecten.
Voor nieuwbouw gaven alle partijen aan dat zij toch wel aanzienlijke kosten hebben gemaakt van circa
€ 50.000,-- per partij, met name bij het uitwerken van de twee cases. Een ‘leanere’ opzet met hetzelfde
resultaat was volgens hen mogelijk geweest door of te kiezen voor 1 case in plaats van 2 of door met
alle partijen een project in de praktijk uit te voeren in plaats van beide cases gedetailleerd uit te vragen
op papier. Vanuit andere trajecten werd de aanbeveling gedaan om bij een dergelijke inspanning de
geleverde kennis van de partijen te waarderen met een vergoeding voor ‘out of pocket’ kosten.
Met name het MKB geeft aan dat zij zich dergelijke investeringen niet te vaak per jaar kunnen
veroorloven.
Het is van belang dat de opdrachtgever zich steeds afvraagt wat de kosten zijn die partijen moeten
maken en ervoor zorgt dat deze kosten in verhouding staan tot de omvang van de te vergeven opgave
per partij en tot de kans die elke partij heeft om de aanbesteding te winnen.
Voor het NPO traject waren deze kosten nog relatief beperkt en zeker in verhouding tot de omvang van
de te verwachten werkzaamheden. Het aantal partijen was echter wel behoorlijk hoog in de tweede
ronde, zeker gezien het feit dat uiteindelijk 8 partijen zijn geselecteerd in plaats van 12 van de 19
gegadigden.
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Tops en tips:
-

Top: Gezamenlijk met de geselecteerde partijen wordt de lange termijnvisie van Wonen
Limburg verder scherp gesteld en haalbaar gemaakt.

-

Tip: geef bij aanvang een duidelijke indicatie van de verwachte omvang en duur van de
opdracht zowel voor opdrachtnemer ( afweging deelname en wanneer weer aan bod) als
opdrachtgever (proportionaliteit omzeteisen en vaststellen juiste aantal partijen).

-

Tip: realiseer je als opdrachtgever welke inspanning je vraagt van de inschrijvers en zorg
dat die in verhouding is met de omvang van de na gunning uit te voeren werkzaamheden.
De Gids Proportionaliteit biedt een aantal aanknopingspunten die zeker voor aanbestedingsplichtige
diensten navolging verdienen.

–

Tip: beperk ook het aantal gegadigden per ronde, zodat er voor iedere gegadigde een
gerede kans is dat hij de opdracht wint en dus de aanbestedingskosten de moeite waard
zijn. Zoek naar mogelijke optimalisaties in de uitvraag die de belasting van de
inschrijvers beperkt.

Gedurende het traject is het aantal te selecteren partijen voor NPO aangepast van 12 naar 8
en is de wijze van het verdelen van het werk in regio’s nader vormgegeven door
Wonen Limburg. Beide wijzigingen hebben plaatsgevonden na de laatste presentatieronde van de
shortlist en zijn gelijktijdig met de beoordeling bekend gemaakt. Een aantal partijen voelt zich hierdoor
benadeeld. Daarnaast is na gunning besloten om de derde selectieronde te schrappen, waarin het
aantal partijen zou worden teruggebracht van 8 naar 6. Gezien de intensieve kennisdeling vinden zowel
geselecteerde als niet geselecteerde partijen dit een logische keuze.
Voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers is het wijzigen van de eerder geschetste procedure
risicovol. Indien het gaat om een wezenlijke wijziging, zou de opdrachtgever bij een klacht gedwongen
kunnen zijn de procedure opnieuw te doorlopen. Overigens is het wijzigen van de criteria ook voor
andere opdrachtgevers niet gewenst.
Tops en tips:
Tip: houd je aan je eigen spelregels en communiceer deze regels en eventuele wijzigingen
als gevolg van voortschrijdend inzicht bij de start van het traject en in elk geval voorafgaand
aan de volgende ronde van het traject, zodat partijen hierop kunnen inspelen en de juiste
afwegingen kunnen maken over deelname.
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9.

Beoordeling op ‘harde’ en ‘zachte’ elementen

Het beoordelen van de geschiktheid van een samenwerkingspartner gebeurt logischerwijze op basis
van ‘harde’ elementen en ‘zachte’ elementen, Het ‘gevoel’ van opdrachtgever bij een bepaalde
partij heeft een belangrijke rol gespeeld in de procedure en is uitdrukkelijk meegewogen in de
beoordeling.
Omdat voor ketensamenwerking het vertrouwen tussen opdrachtgever en ketenpartners (ook
onderling) van belang is, is de keuze van Wonen Limburg om zowel op 'harde' als op 'zachte' factoren
te willen beoordelen begrijpelijk en positief. Echter, de wijze van beoordelen van de 'zachte' criteria, de
grondslagen waarop de 'zachte' elementen positief of negatief scoren is niet helder. Voor leveranciers
ontstaat dan een ondoorzichtige situatie; zij kunnen op geen enkele wijze inschatten of ze goed of niet
goed scoren.
Het beoordelen van de werkwijze en bedrijfscultuur van de kandidaat
samenwerkingspartners is noodzakelijk om te bepalen of jij als opdrachtgever de mogelijkheid ziet
om voor langere tijd gezamenlijk een keten te vormen. Voor private partijen is het vrij gewoon om
dergelijke zachte criteria te hanteren, maar bij publieke of semipublieke partijen is een transparante
onderbouwing van de gehanteerde criteria essentieel, óók als het gaat om meer subjectieve elementen.
In de beoordelingscriteria en weging heeft Wonen Limburg expliciet opgenomen dat een deel van de
beoordeling bestaat uit een score voor onderbuik gevoel op basis van een rapportcijfer tussen 1-10 per
commissielid. ‘Onderbuik gevoel’ is daarbij een lastig begrip voor gegadigden, zij kunnen namelijk
vooraf niet inschatten hoe ze daarop scoren; de opdrachtgever geeft aan welke elementen dat
‘onderbuik gevoel’ gaan bepalen. Kortom, ook bij subjectieve beoordeling is een indicatie van de
aspecten waaruit die beoordeling dan bestaat gevraagd; voor aanbestedende diensten is een dergelijke
indicatie zelfs noodzakelijk. In de trajecten van Wonen Limburg zijn deze subjectieve aspecten vooraf
onvoldoende kenbaar gemaakt en achteraf onvoldoende gemotiveerd. De scores voor onderbuik gevoel
zijn niet gecommuniceerd naar de partijen. Zij hebben slechts inzicht gekregen in de scores op de
‘harde criteria’ waardoor speculaties ontstaan onder de deelnemers.
Tops en tips:
–

Top: beoordelen op basis van zachte elementen.

–

Tip: geef vooraf duidelijk aan op basis van welke elementen in de uitvraag je het
subjectieve criteria baseert en zorg voor een duidelijk motivatie bij het gegeven cijfer.

Onze referentie

001744.001.01/14000794-2/IG/ISO:MH/IJ

Blad 69

Datum

24 oktober 2014

Project

Lessen uit de Selectieprocedures Nieuwbouw en Niet-Planmatig Onderhoud Wonen Limburg

Betreft

Ketensamenwerking; Aanbevelingen naar aanleiding van een Limburgse ervaring.

10. Opstellen en documenteren van herleidbare argumentatie is essentieel

Een zeer belangrijk punt vanuit het oogpunt van professioneel opdrachtgeverschap is
herleidbaarheid en houdbaarheid van de procedure. Het ontbreken van
vastgelegde/gedocumenteerde en herleidbare argumentatie van de beoordeling in de
verschillende fasen van het selectietraject vormt het grootste aandachtspunt in de
doorlopen selectietrajecten. Met name voor aanbestedende diensten is deze vastgelegde
argumentatie van wezenlijk belang.
Doordat de beoordelingsbeslissingen en dan met name de argumentatie rondom deze beslissingen
mondeling heeft plaatsgevonden, ontbreekt een gedocumenteerde onderbouwing van de resultaten
van de selectieronden. Hierdoor is de herleidbaarheid van de argumentatie en daarmee ook de
herhaalbaarheid van het traject beperkt.
De indruk bestaat wel dat iedere, bij de selectie betrokken partij dezelfde informatie heeft ontvangen
over het selectieproces. Het verstrekte materiaal geeft geen aanleiding om op dit punt ongelijke
behandeling te veronderstellen.
Selectiebeslissingen zijn in het algemeen telefonisch gecommuniceerd en mondeling toegelicht.
Alhoewel toelaatbaar, zou een verbeterpunt zijn - met name in het geval waarin tijdens of na de
procedure bezwaar wordt aangetekend door een of meer afgevallen partijen, om de argumentatie
rondom de selectie goed te documenteren en aan partijen beschikbaar te stellen (ten aanzien van hun
eigen score ten opzichte van anderen).
Alhoewel de basis voor beoordeling vrij helder is gecommuniceerd, laat de werkwijze rondom de
beoordeling toch een aantal aanknopingspunten voor verbetering voor de toekomst.
-

Zo is er zowel in het nieuwbouwtraject als in het NPO traject gebruik gemaakt van een groot aantal
subcriteria waarop door een grote groep mensen is gescoord. Deze wijze van scoren, waarbij
gebruik wordt gemaakt van rapportcijfers per subcriterium, zorgt ervoor dat de verschillen tussen
partijen kleiner worden. Over het algemeen wordt bij de keuze van rapportcijfers gescoord tussen
een 6 en 8. Bij grote aantallen criteria trekt het gemiddelde van de uitgedeelde cijfers naar elkaar
toe. De eindscores van partijen liggen dan uiteindelijk zo dicht bij elkaar, dat de beargumentering
van het verschil lastig is. Het scoren op minder verschillende hoofdcriteria, en de subcriteria
gebruiken als onderlegger voor discussie over de score op het hoofdcriterium, levert een even
afgewogen score, maar een hogere kans op een daadwerkelijk gedifferentieerde scores op.

-

De grondslagen voor de score zelf zijn niet altijd duidelijk: hoe kan een partij op een bepaald
aspect hoog of juist laag scoren? Naar welke aspecten kijkt de opdrachtgever bij de beoordeling
van de door partijen verstrekte informatie? Duidelijkheid hierover is van belang.
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-

De uiteindelijke weging of beoordeling is niet altijd geheel conform het vooraf gestelde uitgevoerd.
Soms is er hoger gescoord dan het maximum van het aantal te realiseren punten, soms is de door
Wonen Limburg zelf gedefinieerde weging uiteindelijk niet helemaal uitgevoerd zoals vooraf
aangegeven. Vaak overigens met een (interne) onderbouwing. Desalniettemin, zeker voor
aanbestedende diensten, is een consistente beoordeling conform de beschreven procedure
essentieel, ook in de details. Het is evident dat de wijze van scoren zoals die in werkelijkheid wordt
toegepast, gelijk moet zijn aan hetgeen eerder is gecommuniceerd.

-

Het herijken van eerdere scores (scores uit eerdere selectieronden) op basis van nieuwe informatie
leidt tot een niet-transparantie scoreproces. In plaats van het opnieuw bepalen van de score, zou
een nieuwe score voor een nieuw beschouwd aspect tot meer helderheid in de opbouw van de score
per partij leiden en daarmee tot een transparanter en beter te onderbouwen procesgang.

De partijen hebben forse inspanningen geleverd en willen van daaruit graag weten op welke punten zij
goed scoren en op welke punten zij zich kunnen verbeteren voor volgende, vergelijkbare
selectietrajecten. Gezien de gevraagde inspanningen had Wonen Limburg als professioneel
opdrachtgever meer aandacht moeten besteden aan de terugkoppeling. Dit geldt zowel voor het NPO
traject als voor het nieuwbouwtraject.
De niet geselecteerde partijen geven aan dat zij een dubbel gevoel hebben overgehouden aan de
beoordeling, omdat scores voor henzelf niet altijd logisch waren en de telefonische toelichting niet de
gewenste argumenten en verklaring heeft kunnen bieden. De exacte reden waarom ze niet zijn
geselecteerd, is voor hun niet helder geworden en ook de totstandkoming van de scores is onduidelijk.
Zij hebben alleen de scores op de harde criteria teruggekoppeld gekregen, maar geen inzicht gekregen
in de score voor onderbuik gevoel. Meerdere partijen vanuit beide trajecten hebben tijdens het
interview de vraag gesteld of er überhaupt wel scores zijn. Doordat de beoordeling onduidelijk is, gaan
zij zelf conclusies trekken en ontstaat twijfel over de objectiviteit.
In het kader van kennisdeling had een transparant juryrapport voor zowel geselecteerde als nietgeselecteerde partijen zeer informatief kunnen zijn. Bied partijen de mogelijkheid om hun scores te
vergelijken met andere partijen of het gemiddelde zoals gebruikelijk bij EMVI-aanbestedingen.
Voor de geselecteerde partijen is er na de start van de samenwerking op hun eigen verzoek wel meer
duidelijkheid gekomen over de beoordeling en argumentatie, zodat ook duidelijk is welke partij op welk
vlak een voorsprong had en de kennisdeling in de keten kon starten.
Wonen Limburg heeft partijen gedurende de aanbesteding, indien vragen werden gesteld, via email
geïnformeerd. Om te zorgen voor een level playing field, met exact dezelfde informatieverstrekking aan
alle gegadigden, wordt in formele aanbestedingsprocessen meestal gebruik gemaakt van 'nota's van
inlichtingen'.
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Alhoewel er geen bezwaar is tegen de gang van zaken bij Wonen Limburg, kan een nota van
inlichtingen wel helpen in het op orde houden en overzicht houden over de verstrekte (gelijke)
informatie aan gegadigden, waar individuele e-mails niet altijd tot een overzichtelijke situatie leiden.
Tops en tips:
–

Top: vroegtijdig nagedacht over het proces van scoren, de criteria en de wijze van
vastlegging.

–

Tip: hanteer een beperkt aantal criteria waaraan je een waardering toekent, zodat helder
is en blijft wat elk criterium bijdraagt aan het totaalcijfer.

–

Tip: leg achterliggende argumentatie schriftelijk vast vanuit herleidbaarheid en
herhaalbaarheid van de procedure.

–

Tip: geef partijen een goede terugkoppeling over de behaalde resultaten en de
belangrijke argumenten om hen wel of niet te selecteren zodat zij hiervan kunnen leren
voor vervolgtrajecten en duidelijkheid hebben over de beoordeling.

11. Brede multidisciplinaire commissie

Het feit dat is beoordeeld met een brede commissie, samengesteld uit een multidisciplinair
gezelschap waarin zelfs huurders betrokken zijn, is positief, waar normaliter aanbestedingen veelal
door een combinatie van inkopers en (technisch) inhoudelijk deskundigen worden begeleid.
Het beoordelen door een brede commissie is bij een opgave van multidisciplinaire aard positief te
noemen. Een verbeterpunt is het verstrekken van helderheid over hoe de commissie tot een
gezamenlijk eindoordeel komt.
Omdat is gekozen voor een multidisciplinair gezelschap betekent dit dat er andere vaardigheden
van de partijen worden gevraagd in het selectietraject dan in reguliere aanbestedingen. Wat in het
algemeen geldt, is dat de wijze waarop je je verhaal brengt en wie dat doet, steeds belangrijker wordt
ten koste van het wat, waarom en hoe je je werkzaamheden doet. De commissie bestaat niet per se uit
vakgenoten dus daar zal een gegadigde rekening mee moeten houden.
Dit betekent dat het goed verwoorden en verbeelden van wie je bent en wat je doet erg belangrijk is in
dit soort trajecten, zonder daarbij de achterliggende boodschap en identiteit van je bedrijf geweld aan
te doen. De partijen gaven aan dat de gestelde vragen in het algemeen goed te beantwoorden waren
vanuit hun kennis en kunde, zeker in het NPO traject. Een aantal MKB bedrijven gaf aan dat zij zich wel
hebben laten ondersteunen door externe partijen in het verwoorden en verbeelden van hun verhaal
aangezien zij niet gewend zijn zich op dergelijke wijze te presenteren.
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De grote omvang van de beoordelingscommissie heeft bij meerdere geselecteerde partijen in
zowel het nieuwbouw als transformatietraject geleid tot een gevoel van onpartijdigheid, eerlijkheid en
objectiviteit in de beoordeling. Een aantal niet geselecteerde partijen heeft echter twijfels bij de
deskundigheid van leden van de commissie naar aanleiding van het type vragen die werden gesteld.
Enkele partijen gaven vanuit beide trajecten de aanbeveling mee om in de commissieleden ook mensen
met ervaring in de realisatie op te nemen. Dit was volgens hen nu niet het geval. Welke personen je
vanuit de organisatie zitting laat nemen in de commissie is sterk afhankelijk van je eigen doelen en de
opgestelde criteria. Wat in elk geval goed is om direct betrokkenen met de gestelde type vragen
onderdeel te laten zijn van de commissie, zoals Wonen Limburg ook heeft gedaan bij bijvoorbeeld het
beoordelen van de business cases.
Tops en tips:
–

Top: stem de omvang en de specialismen in je beoordelingscommissie af op de doelen en
type werkzaamheden.

–

Tip: laat leden beoordelen op het deel van de criteria waar ze expert zijn.

–

Tip: realiseer je als opdrachtnemer dat de aanbesteding van een ketensamenwerking
naar de aard van de aanbesteding anders is dan een ‘traditionele aanbesteding’ en dat
bijvoorbeeld de verwoording en presentatie van een visie op ketensamenwerking een
essentieel onderdeel is van de aanbesteding. De aanbesteding vraagt dan ook om andere
competenties dan de traditionele technische competenties of de competenties die nodig
zijn om in te schrijven op een laagste prijs aanbesteding.

12. Beoordeling kent géén mathematisch karakter, ondanks scorelijsten

Het beoordelingsproces, ondanks uitgebreide scorelijsten, géén mathematisch karakter
heeft gekregen. Tijdens het proces is ruimte genomen om te reageren op ontwikkelingen en
suggesties vanuit betrokkenen. Alhoewel dat enerzijds leidt tot aanbevelingen op het gebied van
transparantie en consistentie, biedt deze aanpak anderzijds flexibiliteit en ruimte voor gegadigden
om zich echt te profileren, in een traject dat voor opdrachtgever en gegadigden nieuw is.
Per beoordelingsronde zijn de criteria op basis waarvan wordt beoordeeld en de wegingsfactoren vooraf
bekend gemaakt. Er is gebruikt gemaakt van uitgebreide scoreformulieren waarin een aantal criteria is
gehanteerd. Desondanks is Wonen Limburg erin geslaagd om de gegadigden voldoende ruimte te
bieden om zichzelf te profileren en boden de gestelde criteria Wonen Limburg de mogelijkheid om dit
ook te waarderen in de beoordeling van een vernieuwend traject.
Vanuit transparantie en consistentie leidt dit tot minder heldere argumenten op basis waarvan de score
kan worden uitgelegd aan de partijen.
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Doordat er te veel criteria zijn gehanteerd in combinatie met het geven van rapportcijfers 1-10 per
criterium met de natuurlijke neiging om cijfers tussen de 6-8 te geven, komt het gemiddelde cijfer van
de partijen erg dicht bij elkaar te liggen. Hierdoor zijn de beperkte verschillen ook lastig verklaarbaar
en verdedigbaar indien er na afloop van het selectiebesluit discussie ontstaat met partijen.
Ons advies voor een volgend traject is minder criteria benoemen zodat duidelijk wordt wat het effect
van elk van de cijfers op het uiteindelijke totaalcijfer is en hiermee de uitslag verklaarbaar is.
Maak daarnaast gebruik van een vast format dat wordt ingevuld per partij, zodat slordigheidsfoutjes in
optellingen en inconsequenties als een 80% score op een ja/nee vraag kunnen worden voorkomen.
Tops en tips:
–

Top: behoud bewegingsruimte in het formuleren van criteria zodat je geen wezenlijke
wijzigingen hoeft door te voeren gedurende het proces. Bij aanvang kunnen criteria op
hoofdlijnen worden aangegeven en pas in een verder stadium van het traject meer
gedetailleerd als het proces erom vraagt. Zo is er meer ruimte voor een flexibele invulling
gedurende het procesverloop.

–

Tip: maak vooraf duidelijk op welke wijze je scoort, ja/nee, rapportcijfers,…

–

Tip: gebruik een vast format voor de scoringslijsten met ingebouwde checks.

13. Invloed onderlinge bekendheid partijen
De onderlinge bekendheid van partijen met Wonen Limburg, kan van invloed zijn geweest
op het positieve verloop van het traject, in de zin dat de opgave bij gegadigden, ondanks de
summiere informatie daarover, vermoedelijk vrij goed te duiden is geweest én veelal sprake zal zijn
geweest van eerdere onderlinge werkrelaties. De acceptatie van het proces is dan groter, dan
wanneer bijvoorbeeld bij een Europese aanbesteding ook partijen participeren die in het geheel niet
bekend zijn met de lokale situatie of de specifieke opdrachtgever.

Doordat de meeste partijen bekend waren met Wonen Limburg, was de opgave ondanks de vrij
summiere informatie hierover voor de meeste partijen toch helder. Een aantal nieuwe partijen heeft
aangegeven een informatieachterstand te hebben ervaren ten opzichte van partijen die al wel bekend
waren met de werkwijze van Wonen Limburg en hun systemen zoals het kwaliteitssysteem.
Wanneer meer ruimte was geweest voor dialoog gedurende het traject, was dit nadeel volgens hun
kleiner geweest.
Daarnaast geldt dat in dit geval de acceptatie van het proces groter is dan wanneer, bijvoorbeeld bij
een Europese aanbesteding, ook partijen participeren die in het geheel niet bekend zijn met de lokale
situatie of de specifieke opdrachtgever.
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Een aantal partijen heeft aangegeven wrange gevoelens te hebben overgehouden aan het verloop van
het traject. Gezien de positie van Wonen Limburg in de regio laten ze het erbij, maar ze hebben moeite
om zich neer te leggen bij de beoordelingsbeslissing.
Tops en tips:
–

Top: Wonen Limburg heeft, door de bekendheid van partijen met Wonen Limburg, het
vertrouwen gekregen van deze partijen bij het opzetten van de vernieuwende
selectietrajecten. Het lef dat Wonen Limburg heeft getoond heeft zich uitbetaald.

–

Tip: stel je als opdrachtgever transparant op en geef voldoende achtergrondinformatie
die alle partijen in staat stelt een goede inschrijving te doen. Zorg dat je een gelijk
speelveld creëert voor bestaande en nieuwe leveranciers en geef je aanbesteding vorm
vanuit de gedachte van een partij die je werkwijze niet kent.
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