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Het kiezen van het juiste aanbestedingsmodel heet ook 
wel het bepalen van de aanbestedingsstrategie. Globaal 

omvat dat de keuze van:
•  de afbakening van de opdracht: wat zit er wel en niet in de 

scope;
•  het al dan niet in onderdelen (percelen) op de markt zetten 

van de opdracht: en welke percelen dan;
•  het aantal te contracteren partijen: één winnaar of meer 

aanbieders waarmee een contract wordt gesloten;
•  de vorm van het contract: vast of bijvoorbeeld een open 

raamcontract;
•  de specificatie van de opdracht en de manier waarop die 

specificaties worden opgesteld: functioneel of technisch;
•  de criteria waaraan aanbieders moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor de opdracht: de selectie-eisen;
•  de criteria waarop de offertes beoordeeld gaan worden: de 

gunningscriteria;
•  de manier waarop de verschillende gunningscriteria met 

elkaar in verband worden gebracht: de gunningsmethode.

Op al deze punten is een vrije keuze te maken: er zijn weinig 
tot geen voorschriften over hoe iets moet en wat niet mag. 
Duidelijk zal zijn dat bepaalde keuzes op het ene punt invloed 
zullen hebben op het andere punt. Als er wordt gekozen voor 
het contracteren van meer aanbieders is het bijvoorbeeld meer 
voor de hand liggend om te werken met raamcontracten dan 
bij het contracteren van één partij.

Het inkopen van zorg betekent in veel gevallen aanbesteden 
volgens de Europese aanbestedingsregels. Betekent dat dan 
ook dat daarmee alles plat geslagen wordt en het verdere 
proces een puur administratieve en bureaucratische aan
gelegenheid is? Nee, dat is beslist niet het geval: er zijn nog 
heel veel verschillende modellen (en invullingen daarvan) 
mogelijk. De kunst van goed aanbesteden is in hoge mate 
het kiezen van het juiste model. En dat geldt ook voor 
die inkopen, die niet onder de werking van de Europese 
aanbestedingsregels vallen.
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De gunningsmethode
Veelal wordt aan het laatste punt uit de bovenstaande 
opsomming – de gunningsmethode – nauwelijks aandacht 
besteed. De Europese aanbestedingsregels noemen twee 
mogelijkheden: gunnen op laagste prijs of gunnen op 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Gunnen 
op EMVI houdt in dat de inkopende organisatie zelf een 
aantal criteria mag benoemen die meetellen om de beste 
offerte te selecteren (denk aan prijs, kwaliteit, levertijd et 
cetera). Gunnen op EMVI houdt de mogelijkheid open om 

verschillende aspecten tegen elkaar af te wegen (waaronder 
ook prijs). De afweging tussen de scores van de aanbieders op 
die verschillende aspecten wordt echter wel lastiger.

Gunnen op laagste prijs 
Gunnen op laagste prijs heeft als voordeel dat eenvoudig 
duidelijk is welke aanbieder wint. Een nadeel is dat het alleen 
maar selecteren op prijs vaak onvoldoende de diversiteit 
aan eisen aan de aanbieder weergeeft. De praktijk is niet zo 
makkelijk in alleen maar een laagste prijs te vangen.
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Zelfs bij gunnen op laagste prijs zijn nog varianten aan te 
geven. Zo wordt in de markt van uitzendkrachten vaak 
gegund op marge. Bij gunnen op marge bepaalt niet de 
laagste totaalprijs, die voor een uitzendkracht moet worden 
betaald, de winnaar, maar de laagste marge. Dan kan het dus 
voorkomen dat bureau A die een uitzendkracht aanbiedt met 
salariskosten van € 20 per uur en € 5 marge (totaal dus € 25) 
de opdracht wint van bureau B met een kracht van € 15 per 
uur en € 6 marge (totaal dus € 21). Een dergelijk model zou 
ook kunnen passen in de sfeer van hulp bij het huishouden 
(Wmo) of AWBZ-zorg. Het voorkomt onnodige druk op de 
salariskosten.

Gunnen op EMVI
Na de keuze welke criteria een rol spelen bij gunnen op 
EMVI dient ook de manier waarop die verschillende criteria 
met elkaar in verband worden gebracht, te worden gekozen. 
In Nederland wordt daarvoor bijna altijd gekozen voor het 
toekennen van een gewicht per criterium en vervolgens 
vermenigvuldigen van de behaalde scores per criterium met 
deze gewichten. Opgeteld ontstaat dan een totaalscore per 
aanbieding. 

Deze methode heet formeel de Gewogen Factor Score methode 
(GFS). Weinigen beseffen dat het hanteren van GFS ook al een 

keuze op zich is. Er zijn heel veel andere mogelijkheden1. Een 
kenmerk van GFS is het feit dat het volledig compensatorisch 
is: een slechte score op één criterium (bijvoorbeeld kwaliteit) 
kan volledig gecompenseerd worden door een geweldig goede 
score op een ander criterium (bijvoorbeeld prijs). Lang niet 
altijd zal dit wenselijk zijn. Dan zijn er ook andere mogelijke 
modellen: non-compensatorisch of semi-compensatorisch. 
Buiten de inkoop zie je dergelijke modellen bijvoorbeeld op de 
middelbare school, waar je maximaal twee 5-en mag hebben 
om nog over te gaan, maar als er veel 8-en tegenover staan 
kan er ook nog wel eens wat gecompenseerd worden. Of op de 
universiteit, waar het halen van je diploma afhankelijk is van 
het stuk voor stuk halen van alle tentamens: een onvoldoende 
op één tentamen betekent geen diploma.

In de inkoop- een aanbestedingswereld zien we deze modellen 
bijvoorbeeld terug in de twee enveloppenmethode (formeel: 
Lowest Acceptable Bid): in de ene envelop zit het technische 
proposal dat op kwaliteit wordt beoordeeld en alleen bij een 
voldoende doorgaat – dan wordt van degene die doorgaan 
de andere envelop geopend en wint de laagste prijs. In 
Canada is een variant hierop populair: alle binnengekomen 
aanbiedingen worden op volgorde van prijs gelegd en de 
duurste helft wordt terzijde geschoven – van de goedkoopste 
helft wordt vervolgens het inhoudelijk beste voorstel gekozen 
(zonder verder te letten op prijs).

Allerlei methoden
Maar zelfs binnen de klasse van compensatorische 
methoden (waaronder dus het bekende GFS) zijn er heel 
veel mogelijkheden. Wat dacht u van het zoeken van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding (formeel: Value for Money), 
waarbij de behaalde kwaliteitspunten worden gedeeld door 
de prijs. Daarmee wordt letterlijk het meeste kwaliteit per 
Euro gezocht. Hierbij is dus sprake van ‘delen door’ in plaats 
van ‘optellen’ zoals in GFS. Zelfs kan vermenigvuldigen 
een interessante methode zijn: door de punten behaald met 
kwaliteit te vermenigvuldigen met de punten behaald voor 
prijs, worden aanbiedingen met slechte scores op één aspect 
minder snel gekozen (5x5 is immers veel meer dan 2x8). De 

eerste boodschap die hieruit naar voren komt is dat er veel 
meer is dan we doorgaans gebruiken. Maar veel belangrijker 
is de boodschap dat alle methoden hun voor- en nadelen 
hebben. Welke dan per keer gekozen moet worden is niet 
gemakkelijk aan te geven: dat is de kunst van het goed inkopen. 
Wat ik wel zeker weet, is dat altijd hetzelfde gebruiken (GFS) 
per definitie een aantal malen tot ongewenste uitkomsten zal 
leiden.  ●

1 In het proefschrift van Luitzen de Boer worden er vele tientallen 

genoemd: zie http://www.mb.utwente.nl/ompl/chairs/utips/staff/

Boer/index.html

Gunnen op laagste prijs heeft als voordeel dat eenvoudig duidelijk is welke aanbieder wint. 

Een nadeel is dat het alleen maar selecteren op prijs vaak onvoldoende de diversiteit aan 

eisen aan de aanbieder weergeeft. 


