
De Marktvisie Leidende Principes … bieden de gehele keten praktische handvatten om de problemen op te lossen 

en de onderlinge samenwerking duurzaam te verbeteren. 

 

De 5 leidende principes van de Marktvisie 
 

 
 

 

1 
 

 
We streven met onze samenwerking in de gehele keten naar een succesvol project. Én 

naar trots, vakmanschap en plezier in ons werk.  
 
De basis daarvoor ligt in: 

 het elkaar kennen en weten te vinden;  
 het begrijpen van elkaars intenties, belangen en verwachtingen; 
 het waarderen van elkaar; 
 het hebben van vertrouwen in wat we doen.  

 
Dit doen we als het goed gaat én als het niet goed gaat. 
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Het fundament voor een goede samenwerking en een succesvol project wordt 

(voorafgaand aan) en in de aanbesteding gelegd.  
 
Factoren die hiervoor een bedreiging vormen, worden tijdens de aanbesteding 
besproken, begrepen en daadwerkelijk opgelost. 
 
Bijvoorbeeld: 

 We laten elkaar bijdragen aan de vertaling van de opgave naar een passende 
uitvraag in omvang en vorm.  

 Gedurende de aanbesteding of selectie van een opdrachtnemer gaan we op basis 
van openheid, vertrouwen en wederkerigheid met elkaar om. 
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De keuze in selectie en gunningscriteria moet leiden tot een goede afweging tussen prijs 
en kwaliteit zodat opdrachtnemers zich kunnen onderscheiden op kennis, kunde en 
kwaliteit voor een passende prijs. 

Mensenwerk: Human Factors 
We kijken met trots en plezier naar de gezamenlijke opgave en dragen dat 

ook uit 

Tenderen als fundament 
De aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht 

op het doel van de opgave 

EMVI 2.0 

De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen 
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 Het gezamenlijk kennen en erkennen van de risico’s op basis van vertrouwen, 
openheid en transparantie voorkomt conflicten en claims tijdens de hele looptijd 
van het contract; 

 De partij die de risico’s draagt, kan deze beheersen en/of de gevolgen (be)sturen. 
De andere partij ondersteunt naar vermogen als professionele partner; 

 Als een risico alleen gezamenlijk beheerst kan worden zou een gezamenlijke 
risicoallocatie en risicobeheersing moeten prevaleren; 

 Als blijkt dat (een deel) van een risico niet beheerst kan worden, wordt in 
gezamenlijkheid een passende oplossing gevonden. 

 
 
 
 
 

 

 

5 
 
 

 Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen om 

tot de juiste prijs te kunnen komen; 
 We streven naar reële marges in relatie tot reële risico-opslagen; 
 Opdrachtnemers schrijven niet in als marges niet reëel zijn; 
 Betalings- en garantiestellingen zijn proportioneel en niet onevenredig nadelig 

voor (een van) de betrokken partijen in de keten. 
 

Risico’s 
We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s en handelen daar ook 
naar 

Prijsvorming 
De financiële totstandkomingen afwikkeling van de opgave is doelmatig, 

rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen 


