
Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Externen LVNL 

INLEIDING 

LVNL werkt met een pool van ingehuurde professionals die ervaring hebben met het werken in een 
veiligheidsomgeving zoals LVNL die kent. Professionals die concrete en recente ervaring hebben, 
werken in een typische LVNL-dynamiek. Met deze constructie worden als goed beoordeelde 
kandidaten beloond met grotere kans op nieuwe opdrachten. De DAS-methode wordt gebruikt 
conform de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 2014/25/EU. 

DOELSTELLINGEN 

- De beste professionals uit de markt. Professional belangrijker dan de leverancier (het bedrijf) 
- Langdurige relatie 
- Kleine pool en één of meerdere kavels 
- Beoordelen prestaties 
- Marktconforme tarieven 
- Rechtmatige verwerving conform 2014/25/EU 
- Continue actualisering van het bestand 

PROCES & UITGANGSPUNTEN 

 

 

 

 
 

 

FASE 1 – Leveranciersselectie met 
geschikte kandidaten 

FASE 2 – Mini-competitie binnen 
perceel 

FASE 3 – Opdrachtuitvoering bij 
LVNL 

FASE 4 – Prestatie-evaluatie en 
vernieuwing bestand 



Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Externen LVNL 
 

- 2 - 

 

TOELICHTING 

FASE 1 - SHORTLIST 

- Pool met potentiele kandidaten die kwalitatief ruim voldoen 
- Meerdere kwalificaties 
- Per leverancier maximaal 3 (van de beste) kandidaten 
- Uitleg over prestatiemetingsmethodiek (= onderdeel spelregels) 
- VAR/VOG/VGB 
- Doorlooptijd procedure initieel van 30 dagen 

FASE 2 MINICOMPETITIE 

- Op basis van opdracht van LVNL een minicompetitie met alle kandidaten uit de pool 
- Keuze op basis kwaliteit (70%) 

o Startmoment 
o Doorlooptijd 
o Aantal vooraf geschatte uren 
o Gesprek 

- Tarief en overige kosten (30%) 
- Procedure van 5 tot 14 dagen inclusief verificatiegesprek met kandidaat 

FASE 3 OPDRACHTUITVOERING 

- Uitvoering van de opdracht door professional 
- Maandelijkse beoordeling afgesproken resultaten 
- Rapportages en feedback 
- Tussentijdse ranking professionals 

FASE 4 EVALUATIE 

- Definitieve ranking huidige professionals 
- Opstarten nieuwe FASE 1 ronde met  

o Vernieuwing 50% van minst performende kandidaten op basis van gemeten resultaten 
o Garantie voor de 50% best beoordeelde kandidaten voor de opvolgende FASE 1 ronde. 

- Prestatie-beoordeling  
o Responstijd leverancier en factuurafhandeling bij opdracht (10%) 
o Afspraak = afspraak leverancier (10%) 
o Kwaliteit en match CV op aanvraag c.q. behoeftestelling (20%) 
o Tarief (20%) 
o Kwaliteit uitvoering: meer resultaat en eerder gereed (40%)  

- Resultaat: input kwaliteitsmeting voor FASE 1 

 

 
 


