
 

Voorgestelde verbetermaatregelen BPKV (verkort) 

1. Koppel geen beoordelingen aan individuele personen; groepsassessments zijn alleen onder 

condities mogelijk.  

Wat beoordeeld moet worden is de objectieve kwaliteit van de inschrijvingen. Subjectieve criteria en 

oordelen die direct gekoppeld zijn aan de door de inschrijver ingezette individuele personen passen 

daar niet bij. 

 

2.  Kies bij voorkeur voor meetbare criteria 

Vanuit de markt is er een sterke voorkeur voor “meetbare” criteria. In het systeem van RWS zijn dat de 

zogenoemde “prestatiecriteria”. (Voor duurzaamheid gaat het dan bijvoorbeeld om MKI’s, bij verkeer 

om VVU’s.) De berekening van een prestatiecriterium is objectief en te controleren. 

Voor aanbestedingen van ‘Diensten ’zijn harde meetbare (prestatie)criteria moeilijker toepasbaar 

waardoor een procesaanpak als BPKV-criterium opportuun blijft.  

 

3.  Objectiveer niet-meetbare (subjectieve) criteria 

Als toch gekozen wordt voor criteria die “beoordeeld” moeten worden (in het systeem van RWS de 

zogenaamde “kwaliteitscriteria” waarbij de beoordelingscommissie een cijfer geeft) dan moet het 

beoordelen van zo’n criterium zo objectief mogelijk gebeuren.  

Criteria zijn voldoende objectief wanneer: 

(i) het voor een (potentiële) inschrijver duidelijk is wat van hem wordt verwacht,  

(ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld, en  

(iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor de afgewezen 

inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen. 

 

4. Voer vertrouwelijke dialooggesprekken (ook in de trechterfase), alleen verslaglegging van evt. 

onjuistheden/aanpassingen aanbestedingsstukken 

In de aanbestedingsprocedure biedt het meerwaarde als partijen in de dialoogronden van de 

concurrentiegerichte dialoog vrijelijk met elkaar kunnen spreken. Daardoor ontstaat wederzijds 

vertrouwen. 

 

5. Waarborg goede kennisoverdracht van dialoogteam naar boordelingsteam 

Belangrijk is dat het beoordelingsteam bekend is met wat er in de dialoog besproken is, zodat 

voorkomen wordt dat het beoordelingsteam andere inzichten heeft die niet aansluiten op de visie van de 

aanbesteder zoals die in de dialoog kenbaar is gemaakt. De waarborg moet zodanig zijn dat de 

beoordelingscommissie de uitgangspunten zoals besproken in de dialoog onverkort meeneemt in haar 

beoordeling. 

 

6.  Maak de rollen binnen het beoordelingsteam bekend 

Voor markpartijen is zeer wenselijk dat zij weten welke rollen in beoordelingsteam vertegenwoordigd 

zijn. Dat hoeft niet met namen; mag met functies en deskundigheden. Het dialoogteam en 

beoordelingsteam moeten beide de projectspecifieke materiedeskundigheid hebben om het 



 

uitgevraagde te kunnen beoordelen. 

 

7. Betrek het beoordelingsteam bij het opstellen van de BPKV-criteria 

Aanbeveling is dat het beoordelingsteam samen met het IPM-team de BPKV-criteria opstelt. 

 

8. Onderzoek de meerwaarde van een probiteitsfunctionaris 

Een probiteitsfunctionaris woont in principe alle contactmomenten bij tussen de aanbesteder en de 

gegadigden bij en bewaakt het level playing field. Bij aanbestedingen van waterschappen wordt gewerkt 

met kleinere teams en een probiteitsfunctionaris en dit verloopt overwegend goed. 

 

9. Voer een verificatiegesprek ná indienen en vóór definitieve beoordeling 

Met een verificatiegesprek wordt bedoeld een soort “omgekeerde inlichtingen” waarbij de 

beoordelingscommissie vragen kan stellen over onderdelen van de inschrijving. De toelichting voor het 

beoordelingsteam en/of de antwoorden op de vragen worden vastgelegd (opgenomen), en pas daarna 

vindt de definitieve beoordeling plaats. Een toelichting met mogelijkheid voor vragen is met name bij 

complexere werken een goede toevoeging. 

 

10. Vorm een vaste groep van beoordelaars 

Voor werken die regelmatig in dezelfde vorm worden aanbesteed is het zinvol om een vaste groep te 

maken van beoordelaars, waarbij elke beoordeling gedaan wordt met beoordelaars uit die vaste groep. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij droge prestatiecontracten, nat onderhoud, etc. Deze beoordelaars 

worden getraind op hoe zij moeten beoordelen (bijv. via de M.A.R.K-methode) en wat zij moeten 

beoordelen (strikt op de uitvraag).  


