
 
Best Value en de uitdagingen binnen de corporatiesector 
  
Ketensamenwerking, Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en regisserend 
opdrachtgeverschap, allemaal termen die ‘hot’ zijn in de corporatiebranche en waarmee 
veel corporaties aan de slag  zijn. Maar hoe selecteer ik nu de juiste partner 
(leverancier) om hier, samen met de corporatie, de juiste invulling aan te geven? 
 
Doordat woningcorporaties zich in toenemende mate focussen op de kerntaken en hierdoor steeds 
meer uitbesteden, wordt het belang van een professionele inkoopfunctie steeds belangrijker. 
Inmiddels wordt circa 70% van de bedrijfslasten van woningcorporaties extern ingekocht (bron: 
Aedes). De leveranciers bepalen als gevolg hiervan in toenemende mate de huurderstevredenheid 
van huurders. Daarnaast zorgt de enorme bouw- en renovatieopgave, voor een enorme druk op de 
beschikbare capaciteit binnen de bouw. De traditionele manier van inkopen, waarbij de 
opdrachtgever alles voorschrijft en gunt op laagste prijs, werkt niet meer. Zeker niet in de huidige 
hoogconjunctuur. Dit alles nodigt uit tot een andere manier van samenwerken met de markt en de 
focus op een ‘win-win situatie’ voor alle betrokkenen.  
 
 
Definities 
Voordat we verder gaan, eerst een aantal definities: 
 
Regisserend opdrachtgeverschap betekent doelgericht werken, bewust zijn van je sterke punten en 
weten wat je beter aan een ander kunt overlaten. Hierbij kies je bewust welke vorm van 
samenwerken het beste past bij je organisatie, de opgave en de markt. Bij regisserend 
opdrachtgeverschap worden naast uitvoerende operationele activiteiten, ook sturende activiteiten 
op tactisch niveau aan de markt overgelaten. Denk hierbij aan het coördineren van verschillende 
leveranciers, op basis van prestatiecontracten en ketenintegratie. Het is een procesaanpak die 
ervoor zorgt dat effectiever en efficiënter wordt samengewerkt. De opdrachtgever is bijvoorbeeld 
niet meer inhoudelijk actief met het onderhouds-, renovatie- en bouwproces bezig, maar voert de 
regie. Marktpartijen krijgen meer ruimte en verantwoordelijk voor hun expertise, de opdrachtgever 
treedt op als regisseur. 
 
Resultaatgericht Samenwerking (RGS) is een methodiek voor ketensamenwerking in onderhoud, 
herontwikkeling en renovatie. RGS leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen 
vastgoedbeheerders, zoals woningcorporaties, en vastgoedonderhoudsbedrijven. Het resultaat: 
lagere proceskosten, kortere doorlooptijden en grotere tevredenheid bij bewoners. De 
opdrachtgever formuleert de verschillende kwaliteitsthema’s zoveel mogelijk in functionele termen 
zoals bijvoorbeeld: energiezuinigheid, veiligheid en bewonerstevredenheid. De opdrachtnemer gaat 
vervolgens, in afstemming met de opdrachtgever, deze thema’s uitwerken in concrete prestatie-
eisen en meetbare normen. RGS reduceert de faalkosten van een project en voorkomt meerwerk. 
De beslissing om met RGS aan de slag te gaan is, voor de interne organisatie, ingrijpend maar 
biedt wel veel kansen. RGS is een bedrijfsstrategie. Men moet hier vol overtuiging voor kiezen en 
borgen in de missie, visie en het inkoopbeleid van de organisatie. Die keuze heeft vervolgens 
consequenties voor de interne processen, kwalificaties en competenties van personeel en dus voor 
de organisatie als geheel. 
 
Het uitgangspunt van de Best Value Aanpak (BVA) is dat we een voorspelbaar proces/project willen 
en daarom: 

 werken we op basis van informatie;  
 zetten we expertise in; 
 communiceren we op basis van dominante informatie, die voor iedereen te begrijpen is; 
 houden we dingen simpel: ‘Keep it simple’. 

 
Binnen de BVA, in Nederland ook bekend als Best Value Procurement of Prestatie-inkoop, voer je 
projecten uit in een vaste volgorde: voorbereiding, selectie, concretisering en uitvoering (zie 
onderstaande afbeelding). Bij de selectie (aanbesteding) van je leveranciers, selecteer je op basis 
van expertise en maak je gebruik van vier selectie-instrumenten: prestatie-onderbouwing, risico-
dossier, kansendossier en interview. Het instrumentarium van Best Value is in de praktijk 
ontwikkeld en bewezen effectief. Naast de instrumenten voor de selectie, zijn dit bijvoorbeeld 
instrumenten voor de uitvoering zoals de wekelijkse risico rapportage, KPI’s afgestemd op de 
doelstellingen van het project. 
 



 
Analyses (o.a. vanuit Rijkswaterstaat) tonen aan dat de resultaten van inkooptrajecten op basis 
van de BVA, goed zijn. Scherpe prijzen bij kwalitatief hoge inschrijvingen. Niet zo gek; de 
systematiek zorgt dat je een partij selecteert die ‘snapt waar hij mee bezig is en de opdracht 
overziet’ (de ‘expert’), dat ook kan aantonen en uitvoeren. Een partij die weet waar hij mee bezig 
is, maakt weinig fouten en weet ook goed wat er niet hoeft te gebeuren en kan zodoende kwaliteit 
voor een scherpe prijs leveren. 
 
Het werken met de BVA heeft al heel vaak (>3.000 projecten wereldwijd) zijn effectiviteit laten 
zien, ook binnen de corporatiewereld! 
 
Afbeelding 1: het Best Value proces 

 
 
Doordat bij de BVA de focus is gericht op het selecteren en inzetten van de best beschikbare 
expertise, is geborgd dat er een deskundig team de opdracht gaat uitvoeren. De 
concretiseringsfase blijkt tevens een effectieve fase, omdat het opdrachtnemers dwingt om hun 
werk goed af te bakenen en voor te bereiden. Daarmee worden opdrachtnemers, die gewend zijn 
om vooral ‘te doen’, gedwongen om ‘eerst te denken en dan pas te doen’. 
 
Het resultaat van de selectie- en concretiseringsfase is dat de leverancier -die het project het beste 
snapt en kan overzien- een goed afgestemde en voorbereide start van het project kan garanderen. 
De opdrachtgever krijgt veel informatie over hoe de opdrachtnemer werkt waarmee het 
voorspelbaarder wordt wat en wanneer risico’s kunnen optreden. 
 
 
Waarom past BVA perfect voor de selectie van de ketenpartner(s) 
Hoe zorg ik er nu voor dat ik de juiste leveranciers aan mij ga binden waarmee ik in de keten ga 
samenwerken?  
 
De basisgedachten van RGS en de BVA zijn bijna identiek. Bij beide gaat men ervan uit dat degene 
die het werk moet uitvoeren (de opdrachtnemer), het beter weet dan de opdrachtgever. Bij de BVA 
geef je de geselecteerde leveranciers (of ketenpartners) de ruimte die zij nodig hebben om hun rol 
als ‘expert’ goed te kunnen vervullen. Er wordt door de opdrachtgever dus geen ‘dichtgetimmerd’ 
bestek of programma van eisen opgesteld, binnen de BVA werkt men met projectdoelstellingen en 
randvoorwaarden, bij RGS met kwaliteitsthema’s die functioneel zijn omschreven. 
 
BVA is een efficiënt proces voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Dit komt tot uiting in alle 
fases van het proces. De opdrachtgever hoeft bijvoorbeeld in de voorbereiding niet complexe 
bestekken te schrijven waarvan men op voorhand al weet dat dit uiteindelijk gaat leiden tot 
meerwerk en de bijbehorende discussies met opdrachtnemers. In de uitvoeringsfase wordt de 
opdrachtgever ‘ontzorgd’ door de expert ketenpartner het project precies gaat uitvoeren zoals in de 
concretiseringsfase in detail is uitgewerkt.  
 
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe de BVA kan helpen om van een traditionele 
manier van inkopen en samenwerken, door te groeien naar een professionele manier van 
samenwerking (o.a. RGS). 
 
  



 
Tabel: van traditioneel naar RGS (ketensamenwerking)/Regisserend Opdrachtgeverschap  

Van traditioneel: Naar professioneel samenwerking 
(RGS): 

M.b.v. de Best Value Aanpak 
(BVA): 

Hiërarchische opdrachtgever – 
opdrachtnemer relatie. 

Samenwerken in de keten o.b.v. 
gelijkwaardigheid en 
complementariteit, met iedere een 
eigen rol en verantwoordelijkheid, 
waarbij de opgave voorop staat. 

Bij de BVA gaat het om 
verantwoording nemen door zowel 
de opdrachtnemer als 
opdrachtgever. 

Eigen belang voorop stellen. Plan–Do–Check-Act om steeds te 
verbeteren in ketens. 

De BVA is gericht op continue 
verbeteren door o.a. het meten 
van prestaties. 

Zenden door opdrachtgever en 
reactief handelen door 
opdrachtnemer. 

Luisteren en observeren door 
opdrachtgever en proactief handelen 
door de opdrachtnemer. 

Luisteren, observeren en align (in 
lijn brengen); 
Preplannen door een proactieve 
opdrachtnemer. 

Vechthouding door 
voorgeschreven bestekken en 
gunnen o.b.v. laagste prijs. 

Excelleren in projecten die gestart zijn 
vanuit reële randvoorwaarden. 

Zware weging op kwaliteit t.o.v. de 
prijs (plafondbedrijf); 
De opdrachtnemer mag winst 
maken (win-win). 

Opportunistisch gedrag. Vroegtijdig samen in gesprek over 
risico’s, informatiebehoefte en 
dilemma’s. 

Sturing op preventieve 
risicobeheersing in de 
concretiseringsfase, werken op 
basis van informatie. 

Handelen op basis van macht 
en sturen op contract. 

Handelen op basis van kracht/kennis 
en sturen op houding en gedrag. 

Ruimte geven door de expertise 
van opdrachtnemer te benutten 
waardoor contract minder 
belangrijk wordt. 

Weinig ruimte voor diversiteit 
en innovatie. 

Oog voor verschillen in kwaliteit en 
ruimte voor maatwerk en innovatie. 

Focus op de projectdoelstellingen 
met oplossingsvrijheid voor de 
opdrachtnemer. 

 
Conclusie 
De praktijk laat zien dat de Best Value perfect aansluit bij de principes van RGS en 
regisserend/professioneel opdrachtgeverschap. Het succes van een RGS project is sterk afhankelijk 
van de deskundigheid, inzet van expertise en zorgvuldigheid van de opdrachtnemer. De Best Value 
selectiefase helpt de opdrachtgever om de best beschikbare opdrachtnemer te selecteren met de 
meeste expertise. Hiermee worden de risico’s binnen projecten en processen aantoonbaar beter 
beheerst. De concretiseringsfase geeft inzicht in scope en projectproces en dwingt de 
opdrachtnemer in de modus “eerst denken, dan doen” die essentieel is voor een goed uitgevoerd 
RGS project. 
 
We zien dan ook een duidelijke toename van het gebruik van Best Value binnen de 
corporatiesector. Zo zijn de afgelopen jaren al een groot aantal inkooppakketten succesvol door 
diversen corporaties aanbesteed. Waaronder: schilderonderhoud, nieuwbouw, renovatie, ICT 
applicaties, ICT hardware en planmatig onderhoud. 
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