










Gestelde vragen met antwoorden:
1: Hoe kun je Emvi gedrag “ belonen?”
EMVI beloften kunnen beloond worden door een hogere score in de aanbesteding. EMVI gedrag (aanname is dat de vragensteller bedoeld: nakomen van beloften?) kan je belonen door een goede samenwerking, je 
tevredenheid uit te spreken naar elkaar, ontstaan van onderling vertrouwen, vlotte en soepele afhandeling van wijzigingen, in geval van werken met prestatiemetingen kan het ook bij onderhandse aanbestedingen helpen bij 
selectie voor verstrekken van vervolgopdrachten.
2 Wil de OG die emvi criteria ook wel handhaven of ja dat een 'moetje'
In de enquete en de interviews hoorden wij ook veelvuldig dat aan OG zijde soms beloften niet gewenst waren (bv als het gaat om vernieuwende 
maatregelen of taken die OG liever in eigen hand houdt).  Het is belangrijk dat de personen die aan OG en ON zijde betrokken zijn in de realisatiefase 
ook betrokken worden in de vorige fasen, zodat bekendheid en draagvlak ontstaat over de EMVI beloften en de EMVI zelf. 

3 Wat is de toegevoegde waarde van een boete voor het niet halen van de belofte?
Persoonlijk ben ik geen voorstander van het toepassen van een boeteregeling. Ik merk dat het wel een veel toegepaste manier is om EMVI beloften die niet nagekomen worden aan de voorkant te ontmoedigen. 
Mijn persoonlijke mening is dat een boete een lapmiddel is en schijnzekerheid geeft. Vaak is er iets anders aan de hand die leidt tot het niet na (kunnen of willen) komen van de EVI beloften. 
Het is effectiever om deze oorzaken aan te pakken (zie ook andere aanbevelingen in deze handreiking).

4 Pleit dit juist voor het toepassen van de Best Value-systematiek?
Wat mij betreft gelden de tips en bevindingen voor iedere samenwerkingsvorm of projectaanpak en niet specifiek op bv RAW, UAV-GC en dus ook niet Best value. 

5 Jammer dat u meermaals aangeeft dat aannemers geen boeven zijn, geen leugenaars zijn, etc. Natuurlijk niet! Ook die suggestie niet wekken, of wekken en dan ontkrachten. Heel onprettig
Het is zeker niet de bedoeling om dit te suggereren (dit is ook zeker niet mijn mening), maar het is zeker nog wel een vooroordeel wat leeft / ervaren wordt. Dit bleek ook uit de gehouden enquete en interviews. 
De handreiking gaat in op de werkelijke oorzaken die als onderliggend probleem bestaan voor het niet nakomen van EMVI beloften.












