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Welkom!

Workshop Biodiversiteit in aanbestedingen van het Veluwefonds

Léon Jansen

Reinier Reijnhoudt

Judy Koppenjan

Rob Luiten

Bron: Natuurmonumenten
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Voorstel rondje

• Wie ben je, kort je naam, functie, organisatie.

• Wat heb je met Biodiversiteit?

• Wat verwacht je dat de middag oplevert?
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Achtergrond  

• Waarom zijn we hier?

• Veluwefonds: werken aan biodiversiteitsherstel

• Past in Deltaplan biodiversiteitsherstel

• Methodiek voor verdienmodel: certificaten
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Vraag: kunnen we eisen op het gebied van 

biodiversiteit in aanbestedingen opnemen?

Achtergrondgedachte:

• Opnemen in MVO-criteria in aanbesteding stimuleert 

bedrijven om aan biodiversiteitherstel te werken.

• Implementatie door bedrijven door eigen initiatieven 

of bv door certificaten te kopen. Certificaten zijn 

geborgd en ontzorgen de bedrijven. Hiermee stijgt de 

vraag naar certificaten.
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Aanpak traject

• 20 experts / betrokkenen van aanbestedende 

organisaties geïnterviewd 

• Workshops

• Pilots

Bron: de Vlinderstichting
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Uitkomsten enquêtes

• Criteria op gebied biodiversiteit kunnen worden 

opgenomen

• Goed uitwerken en handboek maken voor 

aanbestedende en inschrijvende partijen

• Workshop voor aanbestedende partijen om essentiële 

onderdelen te testen en ervaring mee op te doen
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Wat gaan we doen vanmiddag?

• Korte intro

• Middels 3 opdrachten jullie 

case uitwerken

• Feedback uit de groep

• Borrel

Bron: Natuurmonumenten
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Het BPKV-proces in het kort

1. Afwegen 
gunningscriterium

2. Opstellen 
BPKV-criteria

3. Bepalen 
waardering

4. Beoordelen 
inschrijvingen

5. Evalueren 
aanbesteding

6. Borgen 
maatregelen

7. Evalueren 
project

Terugkoppeling
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• Aanleiding

• Doel

1. 
Waarom?

• Beoordeling2. Hoe?

• Indieningsproducten3. Wat?

Opstellen BPKV-criteria – drie stappen
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1. De waarom-vraag

• Waarom vragen we naar biodiversiteit? 

• Wat is het doel van het criterium? 

• Legt kern bloot van wat je als 

meerwaarde ziet

• Als inschrijvers dit ook weten, kunnen ze 

hun aanbieding beter afstemmen op de 

behoefte

• Aanleiding

• Doel
1. 

Waarom?

• Beoordeling2. Hoe?

• Indienings-
producten3. Wat?
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2. De hoe-vraag

• Hoe gaan we dit criterium 

beoordelen?

• Gaat in op de aspecten waarop we 

beoordelen, bijvoorbeeld: 

• mate van verhoging van biodiversiteitswaarde 

• mate van voldoen aan doelstelling

• Helpt om scherp te krijgen of het 

criterium ‘beoordeelbaar’ is

• Helpt voor borging in de uitvoering 

• Aanleiding

• Doel
1. 

Waarom?

• Beoordeling2. Hoe?

• Indienings-
producten3. Wat?
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3. De wat-vraag

• Welke informatie hebben we voor 

de beoordeling nodig?

• Geeft specifiek aan wat inschrijvers 

in moeten dienen. Bijvoorbeeld:
• berekening biodiversiteitswaarde

• plan van aanpak

• In de praktijk is dit vaak de eerste 

stap, terwijl dit de laatste zou 

moeten zijn

• Aanleiding

• Doel
1. 

Waarom?

• Beoordeling2. Hoe?

• Indienings-
producten

3. Wat?
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Aan de bak

• Drietal opdrachten om 

door de materie te lopen.

• Per tafel 1 case. 

• Ondersteuning denkkracht 

per tafel.

Bron: Henk Reuvekamp
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1. De waarom-vraag - opdracht

• Formuleer de aanleiding: 

waarom dit criterium?

Hulpvragen:

• Hoe zijn we gekomen tot de vraag die 

we aan de markt willen stellen? 

• Wat is de situatie?

Voorbeeld: 

Biodiversiteit staat ernstig onder druk. 

Van de in 1700 aanwezige 

soortenrijkdom is nu nog maar 15% 

over.

• Formuleer het doel: wat willen 

we bereiken? 

Hulpvragen:

• Wáárom willen we dit bereiken?

• Wáárom vragen we dit? 

• Wáárom willen we dit weten? 

• Wáárom vinden we dit zo belangrijk?

Voorbeeld: 

Verhoging van de biodiversiteitswaarde 

op de Veluwe, want hoe lager de 

biodiversiteit, hoe kwetsbaarder 

landbouwsystemen en onze menselijke 

leefomgeving
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2. De hoe-vraag – opdracht 

• Beschrijf op welke aspecten je 

gaat beoordelen

Hulpvragen:

• Wanneer scoort een inschrijving hoog?

• Wanneer scoort een inschrijving laag?

• Hoe is dit gelinkt aan het doel van het 

criterium?

Voorbeeld: 

Biodiversiteitswaardeverhoging, 

uitgedrukt in het aantal aanwezige 

soorten flora en fauna.

Mate waarin een positieve bijdrage 

wordt geleverd aan het verhogen van 

de biodiversiteitswaarde, bijvoorbeeld 

door het herplanten van inheemse 

plantensoorten.
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3. De wat-vraag – opdracht 

• Bepaal welke producten 

inschrijvers moeten indienen

Hulpvragen:

• Welke informatie je van inschrijvers 

nodig hebt om te kunnen beoordelen?

• Kan ik met deze informatie een 

oordeel vellen?

Voorbeeld: 

Berekening van de 

biodiversiteitswaareverhoging conform 

de rekenmethode van X

Biodiversiteitsherstelplan waarin 

concrete maatregelen worden 

opgenomen om de 

biodiversiteitswaarde te verhogen.
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