
Best Value 

Waar voor je geld! 
Met Best Value (BV) vindt er een verschuiving plaats in het traditionele opdrachtgever– 
opdrachtnemerschap: de opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en 
ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van deze ervaring het beste het 
project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin 
vervolgens een faciliterende rol. 

Bij Best Value is het uitgangspunt om letterlijk waar voor je geld te krijgen door de beste partij bij een 
project te zoeken. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van prestaties in het verleden, een 
kansen- en risicodossier en interviews met sleutelfiguren.  

Binnen Antea Group krijgen we steeds vaker te maken met deze BV aanpak. De verschuiving van de 
rollen heeft een grote impact op zowel de interne samenwerking als de externe samenwerking met de 
klant. In deze training gaan we in op de impact van deze verschuiving. Daarnaast gaan we in op de 
verschillende fasen van Best Value en de bijbehorende processen die moeten worden gevolgd. We 
staan ook stil bij de filosofie van Best Value en de rol van de Expert in deze aanpak. 
 
Voor wie? 
Adviseurs, Projectmanagers, Projectleiders die actief zijn in het werken binnen een Best Value 
aanbestedingsprocedure. 
 
Doel: 

Na deze cursus kun je: 

 Het rendement van je aanbesteding verhogen door de juiste expertise en het juiste team in te 
zetten 

 Interne processen optimaliseren zoals het samenstellen van teams 

 Organisatie aanpassen naar de gevraagde expertises en processen Het gedrag van jezelf en van 
de ander beter inschatten en benoemen. 

Na de cursus weet je: 

 Hoe het Best Value proces verloopt 

 Hoe de best beschikbare expert boven water te krijgen 

 Hoe interviews te geven of af te nemen met het beste resultaat 

Inhoud: 

Tijdens deze cursus gaan we op de volgende onderwerpen in: 

 Toegevoegde waarde Best Value 

 Wat is een expert (team)? 

 Verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer 

 Kansen en risicodossier 

 Prestatie onderbouwing 



Duur: 

De training duurt 1 dag, bestaande uit 3 dagdelen. 

Trainers: 

Deze training wordt gegeven door Grietsje Wijma (Best Value A+ gecertificeerd) en Nancy 
Polet. 

 


