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Negometrix 
corporatie platform
Selectie marktpartijen 
RGS Gevelonderhoud



Over 
De Woonplaats
• 18.000 VHE, verdeelt

over 7 wijken
• Duurzaam woongenot
• Pilots met RGVO in 2003 

– 2004, aantoonbaar 
financieel resultaat
• Sturen steeds meer op 

ROI & TCO
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Inhoud
• Interne organisatie 

voorbereiden op RGS
• Creëren van de longlist
• Gefaseerde selectie van de 

beste marktpartijen
• Vastleggen van 

prestatiecontracten
• Monitoren van 

leveranciersprestaties
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Stap 1: 
interne 
training 
RGS



Stap 2: 
Creëren 

van de 
longlist
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Starten met selecteren van 
leveranciers

Selecteren van 
marktpartijen



Voorselectie in 
Negometrix
Eisen & wensen omtrent:
• Financiële situatie
• Prijsniveau / 

marktconformiteit
• Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen
• Kwaliteit
• Ervaring met RGS
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Dashboard van aanbesteding

Inzicht in deelnemende leveranciers 
en de status van hun offerte. 
Let op! de screenshots in deze presentatie zijn van een 
fictief voorbeeld, gebaseerd op het project van De 
Woonplaats.
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Digitale vragenlijsten

Digitale vragenlijsten zorgen 
voor vergelijkbare offertes en 
een uniform en transparant 
inkoopproces.
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Geïntegreerd Vraag & Antwoord proces

Geen losse Excel 
documenten meer met 
vragen & antwoorden maar 
geïntegreerd en 
overzichtelijk in het 
systeem.
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Ranglijst van aanbieders

Op basis van de verschillende 
hoofdstukken en de weging 
hiervan toont het systeem na 
de beoordelingen automatisch 
een ranglijst.
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Resultaat De Woonplaats

• 18 aanmeldingen voor de eerste selectie
• Tweede fase, wie zijn potentiële partners van De 

Woonplaats. Zijn ze innoverend?
• Implementatie RGS, beïnvloeding TCO, innovatie en 

huurderstevredenheid, communicatie- en 
informatieproces & bedrijfspresentatie
• Presentatie ook zeer doorslaggevend →
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“Belangrijk om inzicht te krijgen 
in het beste schildersbedrijf, 
niet het schildersbedrijf met de 
beste commerciële afdeling”



Waar staat De 
Woonplaats nu?
• 8 schildersbedrijven 
• Spoor 1  is nog traditioneel 

ingestoken
• Verschillende werkgroepen, 

o.a. contractvormen, 
prijzenboek, communicatie 
en klanttevredenheid KPI’s
• Nieuwe inzichten: synergie 

zoeken met andere RGS 
partners
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What’s next?
Samenwerken met RGS 
partners



Samenwerken met 
Leveranciers
• Systeem om uniform KPI’s

te kunnen monitoren
• Raamcontracten vastleggen
• Zuivere manier KPI’s

registereren en inzichtelijk 
maken voor leveranciers
• Vastleggen van certificaten
• Inzicht voor de gehele 

organisatie
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Vastleggen van raamcontracten

Volledige 
flexibiliteit bij de 
inrichting van het 
systeem
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Inclusief bijbehorende taken

Geïntegreerd 
takendashboard
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Ophalen van leveranciersprestaties

Enquête uitsturen via 
hyperlink of e-mail. 
Koppel resultaten aan 
leveranciers en/of 
contract
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Inzicht in leveranciersprestaties
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Detailoverzicht inclusief trends

Zelf in te richten KPI 
bibliotheek
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Effectief certificaarbeheer
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En wat nog meer?

Één omgeving voor 
vastleggen 

leveranciers-
documenten

Kwalificeren van 
leveranciers

Inzicht in 
contracten en 
aanvragen per 

leverancier
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Wat betekent onze software voor jullie?
• Software dwingt je na te denken over gewichten
• Transparantie naar marktpartijen
• Zorgt voor structuur, overzicht en inzicht
• Inzicht in resultaten, heldere onderbouwing naar 

leveranciers toe
• Samenwerking mogelijk met leverancier, inzicht in 

prestaties



25

Mark Schunselaar

0646820404

mark.schunselaar@negometrix.com

Vragen?
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Inzicht in aanvragen

Inzicht in de doorlopen 
aanvragen van iedere 
leverancier, inclusief 
het eindresultaat.
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Inzicht in documenten

Maak verbeterafspraken 
met leveranciers. Leg 
deze vast en monitor 
deze.
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Borg de compiancy van 
leveranciers met kwalificatie 
vragenlijsten. Altijd de 
benodigde gegevens per 
leverancier vastgelegd.

Inzicht in documenten


