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Doelstellingen moeten simpeler! 
 
In april 2018 waren Susan van Hes, Edwin Zeeman, Jeroen ter Heurne en ikzelf een ochtend in 
gesprek met Dean en Isaac Kashiwagi, ter voorbereiding op ons A+ examen die we in Nederland 
gingen doen. 
 
Stelling van Dean: het moet simpeler! Het wordt in Nederland te ingewikkeld gemaakt waardoor 
inschrijvers teveel tijd moeten stoppen in het opstellen van hun documenten. Hierdoor verschuift de 
aandacht teveel naar de selectiefase, terwijl het eigenlijk om de concretiseringsfase en 
uitvoeringsfase moet gaan. Dan wordt tenslotte het echte werk gedaan! 
 
In de selectiefase moet je efficiënt naar een beoogd opdrachtnemer, die zich in de documenten en 
interviews kan onderscheiden op expertise. Bij de Best Value Aanpak (BVA) willen we efficiëntie voor 
alle partijen, dus ook de inschrijvers moeten snel en efficiënt hun inschrijving kunnen opstellen. 
 
 In Nederland werken we bij BVA aanbestedingen met doelstellingen waar inschrijvers hun 
inschrijving op moeten inrichten (zie tekstkader). 
 

 
 
In Nederland gebruiken we heel veel verschillende doelstellingen waarop we de expertise van de 
inschrijvers willen beoordelen. Dit heeft twee oorzaken: (i) in de doelstellingen worden ook eisen, 
wensen en context meegegeven, ofwel veel doelstellingen zijn eigenlijk geen doelstellingen en (ii) elk 
project wordt als uniek gezien en krijgt daarom ook unieke doelstellingen mee. 
 
Te vaak lijkt het erop dat de doelstellingen die worden meegegeven een wensen en eisenlijstje is 
waar onvoldoende onderscheid is gemaakt tussen wens, eis, doelstelling, uitgangspunt en 
randvoorwaarde. De doelstelling die verderop in dit artikel wordt behandeld is gegeven is daarvan 
een voorbeeld. 
 
Wat is een doelstelling? Een doelstelling is een waarde in de opdracht, waarvan je wilt dat de 
opdrachtnemer een hoge prestatie geeft. Binnen Best Value wil je dat de opdrachtnemer die 
onderbouwd (opdrachtnemer bepaald zelf zijn prestatie-niveau en presenteert die in de prestatie-
onderbouwing). 
 
Een eis is iets wat je als opdrachtgever meegeeft als knock-out. Een opdrachtnemer moet daar 
gewoon aan voldoen. In een aanbesteding hoeft een inschrijver die eisen niet specifiek te noemen in 
zijn schriftelijke stukken. De concretiseringsfase is het moment waarop een Opdrachtgever kan 
vragen om de onderbouwing van het halen van (voor de opdracht kritische) eisen. 
 
In de voorbereiding is de taak van de Best Value begeleider van de opdrachtgever om scherp te zijn 
op het onderscheid tussen resultaat, doelstellingen, eisen, wensen, etc.. Helaas is dat nog 
onvoldoende de praktijk. 
 



 

www.heleco.net   2 

Dit geeft de volgende effecten: 
 Het kost inschrijvers veel tijd om prestatie-informatie te verzamelen 
 Het geeft het risico dat inschrijvers de doelstellingen anders interpreteren dan de opdrachtgever 

ze bedoeld heeft. 
 
Het kost inschrijvers veel tijd om prestatie-informatie te verzamelen: bij aanbestedingen worden 
nogal eens hele specifieke doelstellingen gegeven, waardoor inschrijvers bij elke aanbesteding weer 
moet zoeken naar de juiste interpretatie en vertaling naar prestatie-informatie en op zoek moeten 
naar aanvullende prestatie-informatie. Dit maakt het opstellen van een inschrijving niet simpeler, 
want de inschrijvers moeten eerst bedenken wat dominante informatie is om hun prestaties te 
onderbouwen en vervolgens die prestatie-informatie ophalen in hun organisatie of bij klanten. Ook 
worden eisen, wensen en uitgangspunten vaak gepresenteerd als doelstelling. Volgens de stelregel 
dat je een prestatie moet geven voor een doelstelling en die moet onderbouwen met prestatie-
informatie, zou die ook moeten worden onderbouwd met prestatie-informatie. 
 
In aanvulling hierop, er worden ook regelmatig veel doelstellingen meegegeven. Regelmatig zie ik 
uitvragen met 7 tot 10 doelstellingen. In het beoordelingssysteem wordt vervolgens gevraagd om 
aan te tonen met prestatie-informatie dat je alle doelstellingen kan halen. Ondanks dat prestatie-
informatie compact kan worden gepresenteerd is het best een uitdaging om dat op 2 x A4 te 
schrijven.  
Vanuit de Best Value bijeenkomst in Lierop in het najaar van 2017 met ca. 50 Best Value adepten is 
daarom ook aangegeven dat het aantal doelstellingen zou moeten worden gemaximeerd tot vier. Op 
basis van logica: de beperking tot vier leidt er ook toe dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 
meer focus zullen hebben om waar “het echt om gaat”. 
 
Laten we de bovenstaande analyse en observaties verduidelijken met een voorbeeld, waarin ik 
meteen heb aangegeven hoe het simpeler kan. 
  

 
 
Analyse: als we de doelstelling analyseren dan valt op dat er twee eisen in staan, namelijk item b 
“aardgasvrij” en item d “bewoner kan zijn comfortniveau zelf regelen”. Dat zijn geen doelstellingen, 
maar eisen. Verder wordt er een oplossingsrichting gegeven bij a, namelijk de Rc waarde 
(isolatiewaarde) verhogen. En er wordt een aandachtspunt gegeven “gezond binnenklimaat”. 
 
We willen bij Best Value prestatie-informatie zien. Een meting waar de koppeling tussen 
comfortgevoel en Rc waarde wordt onderbouwd zal nog nooit bij de gemiddelde 
woningbouwaannemer zijn uitgevoerd. Dus zal een inschrijver een meting moeten gaan uitzetten (als 
dat überhaupt kan). Meer waarschijnlijk is dat een inschrijver prestatie-informatie gaat zoeken voor 
Rc-waarden en trachten die te onderbouwen. Dan komen we in de hoek van technische 
berekeningen (wat niet de bedoeling is). Vervolgens moet je als beoordelaar iets vinden over een Rc 
waarde. Bijvoorbeeld of een Rc-waarde van 2,6 beter is voor het comfort dan 2,8 (is ook niet de 
bedoeling in de systematiek). 
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Wat wil de opdrachtgever nu eigenlijk?  
Wat de Opdrachtgever (hoogstwaarschijnlijk) wilt met dit project, is een opdrachtnemer selecteren 
die in staat is om tegen een scherpe prijs en op een efficiënte wijze woningen kan verduurzamen tot 
een bepaald niveau. Wat hij verder wilt is dat in de uitwerking van die opgave de opdrachtnemer 
eerst maatregelen neemt die het comfort van de woning verbeteren (zoals betere isolatie) en daarna 
pas maatregelen neemt die wel bijdragen aan het duurzaamheidsniveau, maar niet meer comfort 
voor de bewoners opleveren (zoals zonnepanelen). 
 

‘De Opdrachtgever wil een opdrachtnemer selecteren die in staat is om tegen 
een scherpe prijs en op een efficiënte wijze de opdracht kan uitvoeren.’ 

 
Hoe vertalen we dit zodat het overzichtelijker en simpeler wordt? 
 

 
 
Met deze opzet kan de inschrijver al zijn prestatie-informatie presenteren van eerdere projecten met 
een gelijksoortige opgave (project binnen tijd, projectbudget en een hoge klanttevredenheid). De 
rest kan aan de orde komen in de interviews en/of concretiseringsfase. 
 
Het bovenstaand voorbeeld geeft aan dat een goede ontleding voor beide partijen helderder maakt 
wat er nu gewenst is. Ook de Opdrachtgever heeft daar profijt van: het stelt de Opdrachtgever in 
staat scherper te formuleren wat hij nu echt wilt. 
 
Een eerste conclusie is dat Opdrachtgevers prima hun doelstellingen kunnen versimpelen en dat dat 
beter inzicht geeft voor alle partijen wat er nu gevraagd wordt. Met een basis doelstelling 'het 
betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van de opdracht' wordt geborgd dat inschrijvers expertise 
kunnen tonen voor de uitvoering van de opdracht (opdracht doen binnen tijd, budget en met een 
hoge klanttevredenheid). Aangezien dit hun core-business betreft mag worden veronderstelt dat een 
marktpartij die prestatie-informatie voorhanden heeft. 
 
Risico op misinterpretatie  
Veel Opdrachtgevers gebruiken veel tekst in de doelstellingen. Dat doen ze om daarmee alle 
specifieke aspecten van project mee te nemen in de doelstellingen, dat geeft een groot risico op 
misinterpretatie van de doelstellingen. Ook wordt het daardoor ingewikkelder om de aangeboden 
prestaties passend te krijgen en een goede onderbouwing te geven met prestatie-informatie door 
inschrijvers. 
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Ik onderbouw deze met een voorbeeld.  

 
Analyse: wat wil de OG met deze doelstelling? De Opdrachtgever wil kennelijk een robuuste dijk! De 
norm bij dijken zijn de eisen die voor een waterkering gelden. En die leveren in Nederland al een 
robuuste constructie op, een dijk moet immers tegen een stootje kunnen en een levensduur hebben 
van 50 of 100 jaar. Wil de OG een nog robuustere dijk dan de norm? Dan stuurt de OG aan op scope-
maximalisatie, iets wat binnen BVA ongewenst is. Of wilt de OG een dijk die robuust is wat betreft 
onderhoud, wat je zou kunnen afleiden uit ‘goed onderhoudbaar’: zo robuust dat je er niet naar om 
hoeft te kijken. Of wil de OG zien dat de inschrijver in staat is een proces van ontwerp en bouw te 
doorlopen die resulteert in een robuust vormgegeven dijk? Of moet de dijk robuust ogen (want dat 
past goed in het landschap).  
 
Vier interpretaties, betekent dat ik als inschrijver expertise moet tonen met een onderbouwing voor 
alle interpretaties? En bedenk: dit nog maar één van de vijf doelstellingen…. 
Uiteraard zal een verstandig inschrijver hier verduidelijking vragen. Maar vaak levert een vraag om 
verduidelijking in menig Nota van Inlichtingen het antwoord dat “de Expert zelf weet wat 
onderscheidend is”.  
 
(Let op: ook in deze doelstelling zijn eisen versleuteld (zie eerste voorbeeld): ‘passend binnen het 
landschapstype’ en ‘garantietermijn’). 
 
Kortom, grote kans op verwarring bij inschrijvers. Die huren vervolgens weer adviseurs in, waardoor 
het ook lijkt dat het inschrijven op een Best Value aanbesteding moeilijk is of een truc. Ook loop je als 
opdrachtgever risico op juridische bezwaren omdat onvoldoende duidelijk is waarop de 
inschrijvingen worden beoordeeld. 
 
Ook hier: wat wil de Opdrachtgever nu eigenlijk? Een deskundig, bekwaam en zorgvuldig 
Opdrachtnemer die de expertise heeft om het project voorspelbaar en betrouwbaar uit te voeren. In 
dit voorbeeld: een opdrachtnemer die efficiënt en effectief keringen kan ontwerpen en realiseren, 
passend binnen de meegegeven eisen. 
 
Waarom gebeurd dit? 
Opdrachtgevers hebben de beleving dat hun project zodanig uniek zijn dat het nodig is om deze 
uitgebreide doelstellingen mee te geven. En de Best Value begeleider veronderstelt dat de 
marktpartijen als expert zich kunnen onderscheiden met dominante informatie en/of prestatie-
informatie.  
 
De reactie vanuit de opdrachtgeverskant die ik kreeg naar aanleiding van de gegeven voorbeelden uit 
dit artikel was: de aanbesteding ging goed en er was een duidelijk onderscheid tussen de inschrijvers.  
Daarbij werd voorbij gegaan aan de moeite van de inschrijvers om een goede inschrijving op te 
stellen. Van inschrijvende partijen had ik informatie over de lange discussies hoe de doelstellingen 
geïnterpreteerd moesten worden en de moeite die ze hadden met het verzamelen van goede 
onderbouwingen en prestatie-informatie. Kortom: niet simpel genoeg. 
 
 

Voorbeeld: in een Best Value aanbesteding wordt de doelstelling gegeven: “robuuste dijk” als één 
van de vijf doelstellingen:  
‘Realiseren van robuuste en goed onderhoudbare keringen, passend bij de wensen van de 
stakeholders en passend binnen het landschapstype, met een bij deze opdracht passende 
garantieperiode.’ 
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Elk project uniek? 
Laten we eerst kijken of projecten nu wel zo uniek zijn. Uit de IMT theorie volgt dat elk project uniek 
is. Elk project heeft unieke begincondities en specifieke context. Als we meer met een helicopterview 
het gemiddelde project/opdracht beschouwen, dan is het aantal unieke projecten echter gering. 
Waarom is dit zo? De meeste projecten zijn al een keer gedaan. Met soortgelijke scope en/of 
omgeving.  
 
Om een voorbeeld te geven: binnenkort wordt de Waalbrug bij Nijmegen gerenoveerd. Geen 
alledaags project: het is een stalen brug, de brug is een monument en het is een verkeersader voor 
in- en uitgaand stadsverkeer. Voor de stad Nijmegen een uniek project, maar op landelijke schaal is 
het één van de vele stalen bruggen die gerenoveerd moet worden. Ook zijn de meeste bruggen 
verkeersaders. Het monumentale karakter komt minder voor, maar is meer een bijzonder aspect. 
Kortom: beschouwd vanuit een organisatie als RWS en de marktpartijen die vaker bruggen doen, is 
dit een project die vaker gedaan wordt met enkele bijzondere aspecten. Hetzelfde geldt voor 
projecten in de ICT, zorg etc..  
 
Vertalen we dit naar het stellen van doelstellingen: (meer dan) 80-90% van de projecten zijn vaker 
gedaan, zijn niet uniek en hebben hoogstens een aantal bijzondere aspecten. Over deze projecten 
hebben we het in dit artikel. 
 
Terug naar de basis 
Kortom: terug naar de basis. Zorg dat je doelstellingen de prestaties betreffen die je project maken of 
breken. Het betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van je project is er één. Deze heb ik inmiddels 
tot standaard doelstelling gemaakt, waarbij ik toelicht dat inschrijvers dat kunnen aantonen met 
prestatie-informatie van soortgelijke projecten die binnen tijd, budget en met een hoge 
klanttevredenheid zijn opgeleverd. Met de doelstelling “betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van 
het project’ heb je de kern te pakken van de opdracht aan een opdrachtnemer.  
 
Andere doelstellingen hebben te maken met de projectomgeving of het product van de 
opdrachtnemer. Hieronder is dat in een figuur weergegeven.  
 

 
 
Naast de basis doelstelling moeten de andere doelstellingen altijd een relatie hebben met de 
projectomgeving (zoals tevredenheid stakeholders/omgeving, beperking verkeershinder) of anders 
het eind resultaat (product) (zoals hoge beschikbaarheid of uptime, hoge tevredenheid van 
eindgebruikers, lage levensduurkosten). Hiermee kan je het aantal doelstellingen beperkt houden.  
 
Voor het eerdere voorbeeld van de renovatie van de brug in Nijmegen wordt het dan: 
Doelstelling 1: betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van de renovatie (kern van de opdracht) 
Doelstelling 2: hoge tevredenheid van de omgeving (projectomgeving) 
Doelstelling 3: minimale verkeershinder van de werkzaamheden (projectomgeving) 
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Onderaan het artikel staat nog een voorbeeld voor een ICT-project.  
 
Conclusies: opdrachtgevers maken doelstellingen ingewikkeld waardoor inschrijvers veel energie 
moeten stoppen in de onderbouwing van hun aangeboden prestaties. In veel gevallen zijn in de 
doelstellingen ook zaken als eisen, randvoorwaarden en wensen opgenomen. Dit verhoogt het risico 
op verschillende interpretaties van de doelstellingen door de betrokken partijen en is daarmee niet 
efficiënt. Aantal doelstellingen kan worden beperkt kan ook eenvoudig worden gehouden door twee 
tot drie doelstellingen te relateren aan de kern van de opdracht (betrouwbaar en voorspelbaar 
uitvoeren van het project), de projectomgeving en/of het eindresultaat. 
 
Auteur: Steven Bookelmann, is A+ Best Value Adviseur en Trainer, eigenaar van Heleco Advies en 
Training en lid van Best Value Focus. 
Meer weten over Best Value of de UAV-GC, kijk op www.heleco.net 
 
 

 

Voorbeeld ICT: het leveren van een ICT-pakket voor het beheren en monitoren van projecten in de 
organisatie. 
Doelstelling 1: betrouwbaar en voorspelbaar uitvoeren van de opdracht 
Doelstelling 2: hoge tevredenheid van de eindgebruikers (product) 
Doelstelling 3: lage levensduurkosten (initiële kosten en exploitatiekosten zoals beheerkosten en 
licentiekosten) (product) 
 
Toelichting:  
(1) Doelstelling 1 is al toegelicht: hiermee omvat je de kern van de opdracht en kan een opdrachtnemer 

aantonen dat hij in staat is om de opdracht betrouwbaar en voorspelbaar uit te voeren. 
(2) De eindgebruiker heeft niet alleen belang bij een projectproces zonder gedoe, die heeft nog meer 

belang bij een goed eindproduct (en service). De eindgebruiker moet tenslotte nog 5 tot 10 jaar met 
het ICT-pakket werken.  

(3) Lage levensduurkosten kunnen worden verwerkt in de prijscomponent. In plaats van op aanneemsom 
te gunnen, geeft een levensduurkostenberekening een betere afweging wat betreft prijs. 

 
Gedachtenoefening: loop je een groot of een klein risico als je een opdrachtnemer selecteert die op basis 
van prestatie-informatie kan aantonen dat hij soortgelijke opdrachten heeft uitgevoerd binnen tijd, budget 
en een hoge klanttevredenheid en kan aantonen dat bij het product dat hij oplevert hij in staat is een hoge 
tevredenheid van de eindgebruikers te realiseren?  
 


