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Wat zijn Prestatie-/Outputspecificaties?
Prestatie-/Outputspecificaties (POBS, Performance / Output Based Specifications) vormen de basis
voor een inkoopbenadering die normaal gesproken Prestatiegericht Aanbesteden (PBC, Performance
Based Contracting) wordt genoemd. Deze benadering is gericht op het identificeren van de vereiste
resultaten of waarden die de gecontracteerde leverancier moet leveren. Bepaalde - of alle betalingen van de gecontracteerde leverancier zijn normaal gesproken gekoppeld aan het leveren
van de gespecificeerde prestatienormen en -eisen. Deze contracten kunnen stimuleringsmaatregelen
bevatten (normaal gesproken monetair) waarmee een prestatie die de vereiste prestatienorm
overschrijdt, wordt beloond.
Traditioneel gezien bestond in contracten in openbare en privésectoren meer de neiging om de
nadruk te leggen op de middelen (wat is nodig om de taak uit te voeren) in plaats van op waarden
(het verwachte resultaat). Onder POBS zijn de door de contractant verwachte eindresultaten
duidelijk uiteengezet, zonder de wijze voor te schrijven waarop het werk moet worden uitgevoerd.
Contractanten krijgen de vrijheid om te bepalen hoe te voldoen aan de prestatiedoelstellingen van
de aanbestedende diensten.
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Hoe hebben ze zich in de loop van de tijd ontwikkeld?
Historisch gezien
De aanschaf van goederen was traditioneel
gezien gebaseerd op het beschrijven van het
gevraagde artikel en niet voor welk doel het
ontworpen is. Een inkoopaanvraag kan een
specifieke tekening of specificatie bevatten,
waarmee het te produceren of te leveren
artikel nauwkeurig wordt beschreven vanuit
een bestaand assortiment van een
leverancier. Daar waar een specificatie
wordt gebruikt, is dit ter ondersteuning van
de beschrijving van het product en niet om
zich te richten op het beoogde resultaat - hoewel dit in bepaalde gevallen in de beschrijving kan
worden opgenomen. Een koper kan bijvoorbeeld vragen om een nood-dieselgenerator. De
specificatie hiervan omvat normaal gesproken prestatiecriteria, servicefrequentie, garantietermijn
etc. Het kan zijn dat de koper (waarschijnlijker de interne bestekschrijver) al heeft besloten welk
merk en model ze willen kopen op basis van eerdere ervaringen of zelfs een persoonlijke voorkeur.
Dit type aankoop maakt het ook moeilijk om duurzaamheidsvoordelen, als koolstofreductie, in de
specificatie op te nemen.

Daarentegen is bij de inkoop van diensten vaak uit noodzaak een prestatiegericht element in elke
specificatie aanwezig. Dit is met name het geval voor de uitbesteding van bedrijfsondersteunings- of
operationele processen, zoals facilitair management, transport, IT-ondersteuning etc. Het is, in vele
opzichten, de oorsprong van wat we tegenwoordig als POBS kennen. In deze servicespecificaties
wordt, vaak zeer gedetailleerd, beschreven welke prestaties van de contractleverancier gevraagd
worden.

De stapsgewijze verandering
De stap vooruit van een servicecontract met prestatiegerichte elementen naar een tender/contract
enkel gebaseerd op POBS is een belangrijke stap. De koper/interne bestekschrijver dient alle
vooronderstellingen (en misschien zelfs vooroordelen) aan de kant te zetten, zodat de geselecteerde
leverancier de vereiste resultaten kan leveren op de manier die hij het meest geschikt acht.
De overgang naar een tender en eventueel contract dat enkel op een POBS is gebaseerd, gebeurt
meestal in fases. Organisaties gebruiken een POBS vaak in combinatie met andere meer
gedefinieerde eisen als deel van de globale tenderspecificatie.
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In de rest van dit verslag wordt onderzocht hoe het gebruik van POBS zich ontwikkeld heeft en welke
vraagstukken zich voordoen. In het bijzonder wordt er overlegd hoe ze worden gebruikt om de
implementatie van duurzame en innovatiegerichte inkoopinitiatieven te ondersteunen.

Wat zijn de hoofdkenmerken van een POBS-benadering?
Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste POBS-kenmerken verzameld uit de
casestudy's die wij hebben onderzocht bij de samenstelling van dit verslag.
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De waarden zijn erop gericht te voldoen aan een functionele behoefte wat betreft
kwaliteit, hoeveelheid en betrouwbaarheid
Met de technische specificaties wordt het gewenste resultaat, welke waarden gemeten
worden en hoe ze gemeten worden, en de regelmaat van metingen gedefinieerd
Betaling wordt normaal gesproken gedaan in overeenstemming met de hoeveelheid
geleverde waarden, onderhevig aan hun levering op het vereiste kwaliteitsniveau;
verminderingen van betalingen (of inhoudingen) mogen worden toegepast voor waarden
met een lager kwaliteitsniveau en in bepaalde gevallen kunnen premies betaald worden
voor waarden van een hoger kwaliteitsniveau.
De nadruk wordt meer gelegd op wat uitgevoerd moet worden, niet hoe het uitgevoerd
moet worden. In de bieddocumenten worden normaal gesproken niet de middelen of
een werkmethode voor de contractant voorgeschreven, waardoor het de contractant
vrijstaat om de meest geschikte oplossing voor te stellen, gebaseerd op lange en
bewezen ervaring. De contractant zou echter moeten aantonen dat het kwaliteitsniveau
gespecificeerd in de bieddocumenten behaald wordt.
POBS laat bieders de ruimte om de meest recente en meer efficiënte technologie te
bieden, zonder het risico handelsgeheimen bekend te maken en daardoor het voordeel
op de concurrentie te vergroten.
Aangezien de leverancier zijn eigen uitgeprobeerde en geteste benadering/methodologie
kan gebruiken, worden hierdoor kortere implementatietijden mogelijk. Als de leverancier
zelf de gebruikte methode/uitrusting mag definiëren, helpt dit ook om het aantal claims
van bieders met betrekking tot niet-naleving op dit gebied te verminderen.
Er worden meer verantwoordelijkheid, risico en activa overgedragen aan de contractant.
Een POBS-benadering helpt om prestatie objectief te beoordelen door de getallen en
andere parameters waaraan het succes wordt gemeten duidelijk te definiëren.
Een POBS-benadering definieert of meet prestatie fasegewijs: een referentieperiode
waarin de huidige prestatieniveaus feitelijk worden vastgesteld, een vergoeding voor due
diligence door beide partijen zodat de potentiële koper voorbeelden kan zien van het
voorstel van de leverancier en de leverancier het terrein/de uitrusting etc. van de koper
meer gedetailleerd kan onderzoeken, een standaard aanloopperiode van 90 dagen
voordat er een definitieve omschakeling plaatsvindt (misschien langer in bepaalde
gevallen) en daarna de volledige uitvoering van de controleparameters en bijbehorende
stimulerings-/ontmoedigingsmaatregelen
Een toenemend gebruik van duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen die deel
uitmaken van de globale prestatiecriteria
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Natuurlijk zijn deze kenmerken niet noodzakelijkerwijs exclusief voor een POBS-specificatie,
aangezien sommige vele jaren lang zijn gebruikt als deel van een subcontract of
uitbestedingsinitiatief

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een POBS-benadering?
POBS-benaderingen zijn hoofdzakelijk resultaatgericht. Ze worden gebruikt om goederen en diensten
te verkrijgen via contracten waarin volledig of gedeeltelijk is vastgelegd wat er behaald moet worden,
niet noodzakelijkerwijs hoe het gedaan wordt.
De belangrijkste voordelen voor het gebruiken van deze benadering worden hieronder
gepresenteerd, met enkele voorbeelden van waar dergelijke voordelen behaald zijn:
Het motiveert leveranciers om innovatieve benaderingen te ontwikkelen en te gebruiken om zo aan
de vooraf gedefinieerde prestatienorm te voldoen.
Het draagt belangrijke verantwoordelijkheden, waaronder eventueel het eigendomsrecht van activa,
over aan de leverancier die, in veel gevallen, wordt gevraagd om een innovatieve oplossing te
leveren die helpt om de vooraf gedefinieerde prestatie te behalen. Een typisch voorbeeld hiervan is
het onderhandelen over een Energiebesparend Prestatiecontract (bekend als EPC of ESPC). Dit zijn
alternatieve financieringsmechanismen ontworpen voor het versnellen van investeringen in
kosteneffectieve energie-instandhoudings-/besparingsmaatregelen in bestaande openbare
gebouwen zonder op voorhand gemaakte investeringskosten. Derhalve maakt een EPC gebruik van
financiering door de privésector om methodes voor energie-instandhouding en technologieën op het
gebied van energie-efficiëntie te implementeren. De leverancier voert normaal gesproken een
uitgebreide energie-audit uit voor de inkoopinstantie, om te zoeken naar verbeteringen om energie
te besparen. De leverancier garandeert vervolgens dat de verbeteringen voldoende energiekosten
zullen besparen om het project te betalen gedurende de looptijd van het contract.
Ondersteuning van een waar-voor-uw-geld-resultaat door middel van een combinatie van
efficiëntie, doeltreffendheid en servicekwaliteit.
Vereenvoudigde introductie van innovatieve benaderingen van SPP zowel binnen de inkoop- als
leveranciersorganisaties.
Voordelen qua Sociale, Economische en Milieugerelateerde Duurzaamheid voor de
Inkooporganisatie, diens klanten en de geografische zone waarop invloed wordt uitgeoefend.

Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een POBSaanbesteding/-contract uit te voeren?
Elke prestatiegerelateerde werkomschrijving is een belangrijk element van een prestatiegericht
contract. Dit vereist bijzondere aandacht tijdens de inkoopplanningsfase en de verdere
implementatie ervan. Tot de hoofdelementen behoren prestatienormen en -indicatoren, het
toezichtsplan kwaliteitsbewaking, selectieprocedures en het contracttype.
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De verantwoordelijkheden van managers en leidinggevenden in een POBS-aanbesteding zijn niet
afgenomen, maar zijn drastisch veranderd. Inkoopfunctionarissen moeten nu goed opgeleid zijn in
de methodologie om meetbare parameters en aanvaardbare kwaliteitsniveaus te behalen bij het
ontwikkelen van het programma van eisen (PWS, performance work statement) en/of de verklaring
van doelstellingen (SOO, statement of objectives).

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken bij het gebruik van een
POBS-benadering?
Alle nieuwe initiatieven gaan gepaard met een serie vraagstukken als ze voor de eerste keer worden
geïntroduceerd. Hieronder vindt u de meest voorkomende vraagstukken die te maken hebben met
een POBS-benadering. Natuurlijk zijn er een aantal niet exclusief voor een POBS-initiatief, ze doen
zich voor bij elke verandering die wordt voorgesteld of opgestart.

Gebrek aan duidelijke leiding door de leidinggevenden
Oplossing:
Ontwikkel
goede
communicatiekanalen met alle desbetreffende
managers. Beschouw dit als een gelegenheid
voor u om zekerheid te creëren door de koers
voor te stellen of zelfs te bepalen. Het kan zijn
dat u ze moet 'opleiden' in het onderwerp. Het
is altijd goed een argument als 'kosten van het
niet-doen' te gebruiken.

Aanmoedigingssystemen waarmee innovatie in duurzaamheid en prestatie niet beloond
worden
Oplossing: Werk samen met uw Manager en uw HR-team om duurzaamheidsgerelateerde factoren
op te nemen in alle individuele targets van het leidinggevende personeel, zodat het een controleelement wordt in elke evaluatie-activiteit. Koppel dit aan de globale duurzaamheidsdoelstellingen
van uw organisatie

Geen duurzaamheidsdoelstellingen in aanbestedingsprocessen opgenomen
Oplossing: Zorg ervoor dat het inkoopteam een gedegen kennis heeft van het beleid en de praktijken
van Duurzaam Inkopen. Zorg ervoor dat hun duurzaamheidsverplichtingen worden opgenomen in
het beleid/de doelstellingen van globale duurzaamheid.
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Voor de voorbereiding van functionele specificaties kan personeel uit de openbare sector
gespecialiseerde training nodig hebben
Oplossing: Werk met HR om goede training te verstrekken. Herbruikbaar online materiaal kan erg
nuttig zijn. Verwerk alle geraamde kosten in uw afdelingsbudget. Overweeg om te leren van collegaorganisaties die bereid zijn om kennis/ervaring te delen, direct of tijdens publieksevenementen.

Voor de evaluatie van verschillende aangeboden oplossingen kan het nodig zijn externe
expertise in te huren
Oplossing: Controleer uw gezamenlijke vaardigheden inzake het onderwerp om te zien of u deze
externe aanvulling nodig hebt. Vraag advies aan collega's uit de sector, die een soortgelijke beslissing
hebben genomen en stel een lijst op met potentiële deskundigen. Zorg ervoor dat u een duidelijke
specificatie opstelt van wat de deskundige wordt verwacht te doen, zodat u potentiële kandidaten
kunt beoordelen en hun uiteindelijke output kunt meten.

De behoefte van de werknemer aan hogere prestatiezekerheid kan de projectkosten
verhogen en de mededinging beperken, aangezien alleen financieel sterke bieders aan de
prekwalificatie-eisen zullen voldoen
Oplossing: Overweeg de mogelijkheid van opsplitsing in kleinere 'werkpakketten', waardoor meer
kleinere leveranciers aan het biedingscriterium kunnen voldoen. Zorg ervoor dat het
biedingscriterium herzien wordt om behoeften te weerspiegelen in plaats van 'zou leuk zijn om te
hebben'. Zorg ervoor dat geen enkel biedingscriterium onterecht beïnvloed wordt door de grotere
potentiële leveranciers.

Onvermogen om enig potentieel risico te nemen/beheersen
Oplossing: Erken dat niet alle organisaties van nature vernieuwers zijn en dat uw organisatie
aanmoediging nodig heeft door het succes van andere collega-organisaties. Op deze manier wordt u
aangemoedigd om risico's te nemen en ook van anderen te leren hoe ermee om te gaan.

Gecombineerde vaardigheden van 'specificaties/biedingen schrijven' wijzigen in 'evaluatie
& controle'
Oplossing: Neem een voorbeeld en behandel het als een team onder leiding van één persoon. Zorg
ervoor dat u alle kennis hieruit opneemt in uw opleidingsmateriaal. Ontdek welke vaardigheden
gebrekkig zijn en stel actieplannen op om dit op te lossen. Wijs een leidinggevende persoon aan om
team-mentor te zijn voor daaropvolgende POBS-initiatieven.
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Mogelijkheid om concurrentie in de biedings- en evaluatiefase te onderdrukken
Oplossing: Gebruik uw strategie voor marktbetrokkenheid om een benadering te ontwikkelen die
kleinere/nicheleveranciers voorlicht en aanmoedigt om deel te nemen. Zorg ervoor dat uw biedingsen evaluatiecriterium is gebaseerd op feitelijke behoeften.

Mogelijkheid om schattingen op de lange termijn aan te passen voor vaste budgets voor
fiscale periodes
Oplossing: Werk samen met uw financiële en juridische teams om ervoor te zorgen dat u
langetermijncontracten met passende herzieningsdata/ontbindingsclausules kunt aanbesteden.
Gebruik
voorbeelden
van
collega-organisaties
om
alle
problemen
inzake
rechtsgeldigheid/uitvoerbaarheid op te lossen.

Geen basisgegevens beschikbaar
Oplossing: Informeer uw collega's dat het
van fundamenteel belang is om een POBSbenadering te ontwikkelen. Maak gebruik van
uw vergaderingen met leveranciers om vast
te stellen welke gegevens nodig zijn voor een
geslaagde uitvoering van de aanbesteding.
Maak in voorkomend geval gebruik van
externe hulpmiddelen voor het berekenen
van de vereiste gegevens.

Bezorgdheid van de leiding omtrent hun Intellectuele eigendomsrechten
Oplossing: Maak gebruik van uw interne juridische middelen (waaraan zij naargelang van het geval
extern advies toevoegen) om ervoor te zorgen dat uw aanbestedingsdocumentatie en
daaropvolgend contract alle relevante clausules inzake intellectueel eigendom bevatten om zowel u
als de rechten van de door u geselecteerde leveranciers op dit gebied volledig te beschermen. Zorg
voor training van uw aankoopteam op dit gebied, zodat zij de noodzaak van gedegen bescherming
van intellectueel eigendom als onderdeel van het aanbestedingsproces volledig begrijpen. Maak
waar mogelijk gebruik van de kennis van collega-organisaties om ervoor te zorgen dat u alle
mogelijke vraagstukken afdekt.

Een checklist van 12 stappen voor het uitvoeren van een
aanbesteding op POBS-basis
Er zijn een aantal meestal opeenvolgende acties die ondernomen moeten worden om een POBSgebaseerde inkoopactiviteit succesvol te ontwikkelen en uit te voeren. Deze zijn niet allemaal
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noodzakelijkerwijs exclusief voor een POBS-benadering, aangezien sommige essentieel zijn in veel
andere soorten inkoopactiviteiten. Voorts moet erop gewezen worden dat deze stappen niet
betekenen dat er rekening wordt gehouden met de huidige EU-/Nationale aanbestedingsregelingen
voor de openbare sector die op dat moment gelden en deze moeten erin verwerkt worden
naargelang van het geval.
Denk eraan: Prestatie-/Outputgerichte tenders zijn resultaatgerichte aanbestedingsmethodes die
zich concentreren op de resultaten, kwaliteit of waarden die ten minste een deel van
leveranciersbetaling, contractverlengingen of contractvernieuwingen verbinden aan het behalen van
specifieke, meetbare prestatienormen en -eisen. Deze contracten kunnen zowel monetaire als nietmonetaire stimulerings- en ontmoedigingsmaatregelen bevatten.

De 12 Belangrijke POBS-stappen
1. Zorg ervoor dat alle mogelijke interne belanghebbenden een gedegen kennis hebben van de
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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methode Prestatie-/Outputspecificatie. Dit zal zowel helpen om POBS-mogelijkheden te
identificeren als om volledige deelname aan alle verdere initiatieven te garanderen.
Identificeer intern een potentiële aankoop die geschikt kan zijn voor een POBS-benadering. In
deze fase is het geen definitief project, totdat er een reële verwachting is dat uw organisatie zijn
rol met succes kan voltooien en er een geschikt aantal geloofwaardige leveranciers bekend zijn.
Vorm een team voor het project met daarin alle belangrijke belanghebbenden inclusief
vertegenwoordigers van interne bestekschrijvers, budgethouders, belangrijke gebruikers,
inkoopmanagers plus juridische, duurzaamheids- en financiële ondersteuning.
Beschrijf allereerst de achtergrond/omstandigheden waardoor het aanbestedingsverzoek is
ontstaan. Hierdoor kunnen potentiële leveranciers meer begrijpen over uw organisatie, hoe het
verzoek tot stand is gekomen en waar deze in een globale strategische richting past.
Ontwikkel een prestatiespecificatie in de vorm van een Programma van Eisen (PWS) of een
Verklaring van Doelstellingen. Elke benadering dient de gewenste waarden en het tijdschema van
het uit te voeren werk duidelijk aan te geven. Zorg ervoor dat dit is wat uitgevoerd moet worden,
niet hoe het uitgevoerd moet worden.
Neem de tijd om te begrijpen hoe soortgelijke projecten zijn voltooid in de openbare en
privésectoren – waarbij u met name rekening houdt met de succesfactoren en alle te vermijden
valkuilen.
Ontwikkel uw strategie voor Marktbetrokkenheid. Deze moet een vroege dialoogfase bevatten
om te begrijpena. Is de markt klaar om te leveren wat vereist is? Verandert of diversifieert deze zich door
leveranciers die de markt binnenkomen of verlaten?
b. Is de markt technisch gezien in staat om aan uw eis te voldoen?
c. Worden er technologische verbeteringen of product-/serviceontwikkelingen verwacht en
hoe kan uw eis 'toekomstbestendig' worden gemaakt om hiervan te profiteren?
d. Hoeveel leveranciers leveren wat gevraagd wordt? Hebt u effectieve concurrentie?
Stel vast hoe prestatie gemeten en beheerd kan worden Dit moet gebaseerd worden op
vereiste resultaten/waarden, kwaliteit en tijdigheid. U dient uw eisen af te wegen, zodat ze niet
overmatig belastend zijn en de kosten opdrijven, waardoor de leverancier niet zou kunnen
bieden. U dient de eisen ook niet te laag in te stellen, waardoor het risico bestaat dat de
leverancier zich niet genoeg concentreert en er sprake zou kunnen zijn van gebrekkige prestatie
en ontevredenheid van de belanghebbende.
www.sppregions.eu

9. Identificeer zowel stimulerings- als ontmoedigingsmaatregelen voor leveranciers
Stimuleringsmaatregelen moeten gekoppeld zijn aan het voldoen aan of overschrijden van
hoofdmaatregelen en zijn vaak gebonden aan een financieel element.
Ontmoedigingsmaatregelen kunnen op soortgelijke wijze worden toegepast met potentiële
financiële sancties. Let erop niet alle doelstellingen op te nemen en leg ook financiële sancties op,
zodat er bij het bereiken van deze lage drempel geen stimuleringsmaatregel meer is om te
verbeteren.
10. Maak gebruik van de resultaten van bovenstaande activiteiten om de documentatie bij uw
tender op te stellen. U kunt een gefaseerde benadering volgen en zoeken naar blijken van
belangstelling en/of een pre-kwalificatiefase hebben of uw tender als een enkele activiteit
publiceren. U moet in ieder geval altijd een transparant traject volgen en een eerlijke en open
concurrentie waarborgen.
11. Selecteer de juiste leverancier. Zoals bij alle dergelijke evaluaties kunt u een gemengd proces
gebruiken, dat normaal gesproken omvata. Het selecteren van de meest gekwalificeerde bieders om een periode van due diligence
te volgen vóór een definitieve aanbestedingsronde. Deze wordt gekenmerkt door open
communicaties, locatiebezoeken en referentiebeoordelingen.
b. Het gebruiken van een 'beste waarde'-selectiecriterium
c. Mondelinge presentaties van de best gekwalificeerde bieders
d. Minste risico-optie
12. Managementproces na de gunning. Dit omvat normaal gesproken een eerste aanloopfase die
eventueel alle overdracht van personen en vaste activa zou moeten toestaan. Deze periode
varieert normaal gesproken dus tussen 3 tot 6 maanden, voordat het contract volledig actief is.
Het beheer van contractprestatie wordt in hoge mate geleid door de voorwaarden en condities
van het contract en gerealiseerd met de ondersteuning van de zakelijke relaties en
communicaties tot stand gebracht tussen de leverancier en de inkooporganisatie. Het is heel
belangrijk om regelmatig gedocumenteerde controles te hebben met een duidelijke
escalatieprocedure om ervoor te zorgen dat vraagstukken in een vroege fase worden aangepakt.

Samenvatting
Prestatie-/Outputspecificaties zijn vele jaren lang gebruikt in het aanbestedingsproces zonder
noodzakelijkerwijs erkend te zijn als een gedefinieerd kenmerk. Ongeveer in de laatste 5 jaar is de
opname van een POBS echter een duidelijk gedefinieerde benadering geworden, met name wanneer
de aanbesteding een duurzaamheidsgerelateerd thema of een gewenst resultaat heeft.
Zoals u kunt zien in bovenstaande beschrijving en voorbeelden, is voor een POBS-benadering nodig








Visie
Training
Steun van belanghebbenden
Deelnemende leveranciers
Een passend aanbestedingsthema
Vertrouwen tussen alle partijen

Wat wij ook kunnen zien is dat een POBS vaak deel uitmaakt van de globale benadering van de
aanbesteding en niet het enige kenmerk van een tenderstructuur is. Dit is belangrijk, aangezien
potentiële gebruikers van deze benadering hierdoor aanbestedingselementen kunnen opnemen die
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een traditionele benadering volgen, terwijl ze een POBS inzetten om innovatie aan de leveringskant
aan te moedigen. Een andere belangrijke factor is de erkenning dat er een mate van innovatie nodig
is (en misschien bijbehorend risico) aan de zijde van de inkooporganisatie en bepaalde
inkopers/kooporganisaties zijn geen vernieuwers van nature. In deze omstandigheden is het volstrekt
aanvaardbaar om een "volger" te zijn en te leren van en/of samen te werken met een organisatie
met POBS-ervaring of de vaardigheden en de wens om "wegbereider" te zijn op dit gebied.
Potentiële POBS-gebruikers mogen ook de tijd (en soms de kosten) niet onderschatten die nodig zijn
om de diverse interne en soms externe belanghebbenden te informeren, voor te lichten en te trainen
in een methode die sommigen een uitdaging vinden om toe te passen.
Ook mogen ze de uitdaging in het ontwikkelen van feitelijke basisgegevens niet onderschatten,
aangezien dit de basis vormt waarop alle toekomstige beoordelingen plaatsvinden, in het bijzonder
die gerelateerd aan resultaten en betalingen aan leveranciers.
Ten slotte is het belangrijk te begrijpen dat u, om het beste uit dit richtsnoer voor Prestatie/Outputspecificaties te halen, de andere drie publicaties uitgegeven als deel van dit initiatief van SPP
Regions zou moeten doorlezen, namelijk Circulair Inkopen, Marktbetrokkenheid en
Levenscycluskosten, aangezien een geslaagde POBS-implementatie afhangt van een gedegen kennis
van alle drie deze expertisegebieden.
Verwijzingen en bronnen
Aanvullende Bronnen
Casestudy Brandweer Londen - zie voor meer informatie http://app.thco.co.uk/fire/firedup.nsf
London 2012 Code Duurzame Bevoorrading – zie voor meer informatie
http://learninglegacy.independent.gov.uk/publications/locog-sustainable-sourcing-code.php
SPP Regions POBS-workshop, Deense EPA-kantoren, Kopenhagen, juni 2016

Ondersteunende Literatuur over prestatiegerelateerde specificaties
Inhoudsbeschrijving
CIPS/NIGP, 2012: "Openbare aanbestedingsprocedure,
Prestatiegericht Aanbesteden":
Leidraad over het implementeren van prestatiegericht
aanbesteden
Overheidsopdrachten, 2005:
Artikel: "Wat Prestatiegericht Aanbesteden Werkelijk
Betekent voor Aanbestedingsdoelstellingen"
Skanska inzake prestatiegericht inkopen
Witboek, "Bedrijfskritische Oplossingen Leveren", pag. 1-8:
Amerikaanse Rekenkamer (United States General
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Gegevensbron
http://principlesandpractices.org/wp
content/uploads/2013/04/Performa
nceBased.pdf
http://americancityandcounty.com/r
esource-center/what-performancebased-contracting-really-meansprocurement-goals
http://www.usa.skanska.com/Global
/MissionCritical/Skanska_Procureme
nt%20WP.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d02
www.sppregions.eu

Accounting Office), "Richtsnoer Nodig voor het Gebruik van
Prestatiegerichte Service-aanbestedingen", 2002:
Richtsnoer voor prestatiegerichte servicecontracten en
herziening van bestaande VS-overheidscontracten
Shine network – algemene informatie over
outputspecificaties
Koopnormen Overheid
Verstrekt specificaties betreffende specifieke categorieën
Elektrische producten: met inbegrip van airco-eenheden,
koelapparaten, huishoudelijke & niet-huishoudelijke
gasketels, verlichtingssystemen, koelkast & vrieskasten,
commerciële bedrijfskoeling
En opmerking van aanbesteder betreffende elektrische
producten

Richtlijn 2004/18/EC van de EP. Procedures voor de
toekenning van opdrachten voor publieke werken
Hoofdstuk IV Technische specificaties
iisd Onderweg naar prestatiegerelateerde specificaties in
overheidsopdrachten

1049.pdf

http://www.shinenetwork.org.uk/downloads/Guidanc
e_Module_7.pdf
https://www.gov.uk/government/co
llections/sustainable-procurementthe-government-buying-standardsgbs#specifications-for-the-gbs-listedby-sector
https://www.gov.uk/government/up
loads/system/uploads/attachment_
data/file/346189/GOV.UK_GBS_for_
air_conditioners_1407.pdf
https://www.gov.uk/government/up
loads/system/uploads/attachment_
data/file/35922/Classic_Directive_l_
13420040430en01140240.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2013/specs
public_procurement.pdf

Literatuur over prestatiegerelateerde specificaties voor resultaten betreffende energie-efficiëntie
Inhoudsbeschrijving
Het Amerikaanse Ministerie van Energie, "Instructies voor
Energie-prestatiegerelateerd Inkopen":

Gegevensbron
http://apps1.eere.energy.gov/buildi
ngs/publications/pdfs/rsf/performan
ce_based_how_to_guide.pdf
Energie-efficiënte vernieuwing stimuleren door middel van
http://www.icleiinkopen, Een praktische gids voor overheidsinstanties
europe.org/fileadmin/templates/icle
ieurope/files/content/ICLEI_IS/Newsl
etter/2010/january/fileadmin/templ
ate/iclei/ICLEI_IS/files/Newsbits/Ima
ges/2009/December/SMART_SPP_G
uide_FINAL_en.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/pr
WRAP (Waste & Rescources Action Programme)
Modelformulering voor de Bouw. Modelformulering voor de ocuring-resource-efficientBouw gericht op efficiënt hulpbronnengebruik, plus enkele
construction-model-wording
modellen, clausules, PQQ- en ITT-richtsnoeren waarin
energie-efficiëntie is opgenomen.
http://www.resourceefficientscotlan
d.com/sites/default/files/RES%20Co
Soortgelijke informatie over de bouw kunt u vinden op de
nstruction%20Procurement%20Guid
website van Zero Waste Scotland.
ance.pdf
SEAD – Energie-efficiënte overheidsopdrachten Best Practice http://www.superefficient.org/en/R
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in Programmalevering. 13 feb
Dit lijkt een tamelijk nuttig document over het inkopen van
energie in de openbare sector. Verwijzingen naar
Energiespecificaties in het hele document.

Een handleiding voor energieprestatie-contracten en garanties

esearch/PublicationLibrary/2013/En
ergy-efficient-Public-ProcurementBest-Practice-in-ProgramDelivery.aspx
http://www.superefficient.org/Rese
arch/Procurement
http://www.seai.ie/Your_Business/P
ublic_Sector/Energy_Performance_C
ontacts_and_Guarantees.pdf

Voorbeelden van prestatiegerelateerde specificaties en relevante energie-efficiëntie
Inhoudsbeschrijving
Worldbank, 2003: pdf-document Voorbeeld bieddocument van de World Bank: Aanbesteding
voor Prestatiegerelateerd Management en Onderhoud van
Wegen

Skanska inzake prestatiegerelateerd inkopen, IT-casestudy
Casestudy 2012,TELUS Communications Company,
pag. 9:
The World Bank - Overheidsopdrachten inzake diensten voor
energie-efficiëntie
Vanaf pag. 69

Geeft voorbeeld van bouwproject universiteitscampus
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Gegevensbron
http://siteresources.worldbank.org/I
NTPROCUREMENT/Resources/perfbased-roads-ev2.pdf; website http://web.worldbank.org/WBSITE/E
XTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT
/0,,contentMDK:20104107~menuPK:
84284~pagePK:84269~piPK:6000155
8~theSitePK:84266~isCURL:Y~isCURL
:Y,00.html
http://www.usa.skanska.com/Global
/MissionCritical/Skanska_Procureme
nt%20WP.pdf
https://www.esmap.org/sites/esma
p.org/files/P112187_GBL_Public%20
Procurement%20of%20Energy%20Ef
ficiency%20Services_Lessons%20fro
m%20International%20Experience_S
ingh.pdf
Het Amerikaanse Ministerie van
Energie, "Algemene
Prestatiegerelateerde Inkooptraining
voor de Bouw":
http://energy.gov/sites/prod/files/2
013/12/f5/commlbldgs12_pless_040
413.pdf
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Dit project heeft financiële middelen ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de
Europese Unie krachtens subsidieovereenkomst Nr. 649718. De exclusieve verantwoordelijkheid voor eventuele
fouten of nalatigheden ligt bij de uitgever. De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijkerwijze de mening van de Europese
Commissie. De Europese Commissie is ook niet verantwoordelijk voor het mogelijke gebruik van de hierin aanwezige
informatie.
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