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SUPERFORMULE  
VOOR BESTE  
PRIJS-KWALITEIT-
VERHOUDING

D
e EMVI-superformule is geïnspireerd op de 
superformule van Johan Gielis, een Bel-
gisch ingenieur tuinbouwkunde. Gielis wilde 
weten waarom vierkante bamboe zo sterk 
is. Die vraag leidde tot de ontwikkeling van 
de wiskundige superformule. Deze formule 
maakt het mogelijk verschillende natuurlijke 
en abstracte vormen – zoals planten, schel-
pen en cirkels – met één enkele formule of 
vergelijking weer te geven. Door een of meer 

waarden in de formule te wijzigen, kunnen ingewikkelde meetkundige vor-
men eenvoudig worden gecreëerd. De superformule bleek op verrassend 
veel gebieden van toepassing en was het begin van nieuwe innovaties in 
onder meer de chiptechnologie, nanotechnologie en big data. Hans Kuiper 
van EMVI Research heeft de formule vormgegeven en het Inkoop Uitvoe-
ringscentrum Belastingdienst heeft deze toegepast om voor inkooptra-
jecten de optimale match tussen vraag en aanbod te kunnen bepalen. 

Niet tegen elke prijs
De formule gaat ervan uit dat de extra kwaliteit (uitgedrukt als de 
wensen van de opdrachtgever) die een leverancier kan bieden best iets 
extra’s mag kosten. Op enig moment wordt de prijs echter doorslagge-
vend: meer kwaliteit is goed, maar niet tegen elke prijs. De aanbestedende 
dienst beschrijft haar voorkeuren voor prijs en kwaliteit in de vorm van 
een referentieprijs (Pref) uitgedrukt in geld, en een referentiekwaliteit 
(Qref), meestal uitgedrukt in punten. Ook geeft de aanbestedende dienst 
aan wat zij bereid is te betalen voor invulling van de maximale kwaliteit 
(Pmax). Deze voorkeuren komen tot uitdrukking in de EMVI=1 lijn, die in de 
economie de indifferentiecurve of isonutscurve wordt genoemd. Wij geven 
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In de gewijzigde Aanbe-
stedingswet is EMVI het 
enige gunningscriterium. 
Pieter van Dorth en Kees 
Tazelaar van de Belas-
tingdienst vertellen hoe 
met toepassing van de 
EMVI-superformule en 
eigen voorkeuren de beste 
prijs-kwaliteitverhouding 
gekozen wordt. Een match 
tussen vraag en aanbod.

FIG. 1 
THEORETISCH 
KADER EMVI-
SUPERFORMULE
Bron: Pieter van Dorth, 2017.  
Deze figuur is gemaakt met fictieve data.

FIG. 2 
TOEPASSING EMVI-
SUPERFORMULE 
VOOR KLASSIKALE 
TAALTRAINING

Bron: Pieter van Dorth, 2017. 
Deze figuur is gemaakt met fictieve data.
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met de EMVI=1 lijn aan dat wij bereid zijn een bepaalde hoeveelheid geld 
te betalen voor een bepaalde hoeveelheid kwaliteit. 

Aanbodcurve
Vanuit leveranciersperspectief kan in het prijs-kwaliteitkwadrant ook 
een aanbodcurve worden getrokken. In figuur 1 is deze weergegeven 
voor twee leveranciers. Als een leverancier een criterium voor minder 
geld (dan het gewenste bedrag) kan realiseren dan zijn concurrent, 
wordt de lijn steiler. Leverancier 1 kan in dit voorbeeld de geëiste basis-
kwaliteit, de eisen (Qmin), het goedkoopst leveren. Maar om invulling 
te geven aan de wensen met het daarbij behorende kwaliteitsniveau, 
moet deze leverancier forse aanvullende kosten maken. Hierdoor loopt 
de aanbodcurve relatief vlak. Als we ervan uitgaan dat leverancier 1 
een drietal product-prijscombinaties kan leveren, zal deze leverancier 
de tweede combinatie offreren, omdat die de beste EMVI-score geeft. 
Leverancier 2 kan de geëiste basiskwaliteit (Qmin) alleen tegen een 
hogere prijs leveren, maar om invulling te geven aan de wensen hoeft 
hij minder kosten te maken. Hij kan bijvoorbeeld voor de gevraagde 
kwaliteit al een investering gedaan hebben en deze in bepaalde mate 
reeds terugverdiend hebben bij andere klanten. Hierdoor kan zijn 
prijsstelling voor de gewenste kwaliteit scherper zijn. Zijn aanbodcurve 
heeft daardoor een steiler verloop. Ook deze leverancier zal voor een 
aanbod kiezen, waarbij naar zijn inschatting de beste EMVI-score be-

FIG. 3
TOEPASSING EMVI-
SUPERFORMULE 
VOOR LEVERING EN 
DIENSTVERLENING 
ICT

Bron: Pieter van Dorth, 2017.  
Deze figuur is gemaakt met fictieve data.

nenten in het raamwerk van de hoofd-ICT-apparatuur in verband met 
lifecycle management. De kwaliteit van de gevraagde producten ligt dicht 
bij elkaar. Bij de criteria valt te denken aan integratie, prestatie, impact 
op beheerlast, datareplicatie, encryptie en een efficiënte datamigratie. 
Een groot deel van de kwaliteit was in deze casus verdisconteerd in 
de eisen. De bandbreedte tussen Qmin en Qmax is hier derhalve naar 
verhouding kleiner, een derde van de totale kwaliteit (eisen en wen-
sen), dan de hiervoor genoemde praktijkcasus. Ten aanzien van de prijs 
zijn alle relevante componenten van total cost of ownership, zoals de 
initiële aanschaf van hardware en software, onderhoud, datamigratie en 
stroomverbruik samengebracht in een prijsmodel en doorgerekend naar 
één totaalwaarde voor de betreffende contractperiode. 
Uitgaande van de beschikbare kennis van de markt, het prijs- en kwali-
teitniveau onder het aflopend contract, het gestelde budgetkader en de 
marktontwikkeling binnen de markt van ICT-apparatuur, bepaalden we 
de voorkeuren. De verwachting was dat, mede gezien het waarschijnlijk 
beperkte onderscheid in kwaliteit, de prijs meer dominant zou zijn. Dit 
betekent dat de concurrentie zich schuin boven de referentieprijs zou 
manifesteren, zie figuur 3. Dat bleek te kloppen. De ingediende offertes 
hadden een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en voldeden aan de 
voorkeuren zoals omschreven in de offerte-uitvraag. Zowel qua kwali-
teit als prijs een mooi en bevredigend inkoopresultaat.

Tot slot
Beide praktijkvoorbeelden tonen dat kennis van de markt (prijs- en kwa-
liteitsinzichten) belangrijk is voor inkoopsucces. Dit geldt voor de aanbe-
stedende dienst en de leveranciers. De superformule is bij de Belasting-
dienst inmiddels al ruim dertig keer succesvol toegepast. Ook andere 
rijksoverheden gaan de formule gebruiken, die zo een belangrijke tool in 
de gereedschapskist van de professionele overheidsinkoper wordt. •

Kennis van de markt is 
belangrijk voor het te 
behalen inkoopsucces. 
Dat geldt niet alleen 
voor de aanbestedende 
dienst, maar ook voor de 
leveranciers

haald wordt. Bij leverancier 2 is dit eveneens de tweede 
product-prijscombinatie. 

Matching
De matching is weergegeven in figuur 1. De pijl geeft de 
richting aan van de optimale EMVI-score. In het gebied 
aan de linkerkant van de pijl is het onderscheid in kwali-
teit relatief belangrijker. De EMVI-lijnen zijn hier vlakker. 
Rechts van de pijl is de prijs relatief belangrijker en wor-
den de EMVI-lijnen steiler. De leverancier met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding (laagste EMVI-score) krijgt de 
opdracht gegund. Een en ander illustreren we met twee 
praktijkvoorbeelden.

1.  
KLASSIKALE TAALTRAINING
De categoriemanager Leren & Ontwikkelen van de Rijks-
overheid besteedde klassikale taaltrainingen aan voor de 
gehele Rijksoverheid. Doel: één marktpartij voor vier jaar 
contracteren om diverse trainingen te leveren, inclusief 
planning en organisatie (waaronder de accommodatie en 
bijbehorende communicatie). De markt telde veel aanbie-
ders met een grote diversiteit in aanbod. Grote waarde 
werd toegekend aan kwaliteit, waarbij ook een trans-
parante en marktconforme prijsstelling belangrijk was. 
Kwaliteitsaspecten, vastgelegd in de EMVI-criteria, waren 
onder meer: kwalificaties ten aanzien van de groei naar 
hogere taalniveaus, intakeprocedure, selectieniveau van 
de deelnemers, flexibiliteit ten aanzien van de inbreng van 
praktijkcasussen, logistiek en internationale ervaring. 
Bij het opzetten van het prijsmodel onderzochten we de 
diverse kostencomponenten en bestudeerden de jaarre-
keningen. Binnen het multidisciplinaire team brachten we 
vervolgens alle beschikbare kennis en inzichten samen 
en bepaalden we de eigen voorkeuren in het kader van 
prijs en kwaliteit, rekening houdend met het taakstellend 
budgetkader. Dit resulteerde in een referentieprijs (Pref) 
van 650.000 euro. Bij deze referentieprijs was de voor-
keur dat 60 procent van de score voor kwaliteit (wensen) 
behaald zou worden. Voor de totale kwaliteit (eisen en 
wensen) konden 500 punten gescoord worden, waarvoor 
de bereidheid bestond om maximaal 800.000 euro te 
betalen. Zie figuur 2. 
Van verschillende leveranciers ontvingen we aanbiedin-
gen. Het bleek een markt met volkomen concurrentie, 
met een grote spreiding in zowel kwaliteit als prijs. Leve-
ranciers die integraal hun kostenvoordelen (concurrentie-
positie) hadden uitgewerkt, zaten linksboven de referen-
tielijn in de figuur. Deze aanbiedingen hadden een betere 
prijs-kwaliteitverhouding dan de referentielijn EMVI=1. 
We concludeerden bij sommige leveranciers een steiler 
verloop van de aanbodcurve. Hun kostenniveau was inte-
graal lager om aan het kwaliteitsniveau te voldoen. Voor 
de Rijksoverheid is door toepassing van de EMVI-super-
formule een mooi inkoopresultaat gerealiseerd.

2.  
LEVERING EN DIENSTVERLENING ICT
De Belastingdienst maakt voor primaire processen 
gebruik van ICT-technologie. Om aan te sluiten bij de 

laatste nieuwe functionaliteiten van hardware en sys-
teemsoftware, vindt een relatief snelle vervanging van 
de hardware plaats, met de bijbehorende systeemup-
grades. Dit betekent dat de gebruikte randapparatuur 
in staat moet zijn om nieuw geïntroduceerde functio-
naliteiten snel te ondersteunen. Voor leveranciers van 
deze technologieën is dit een uitdaging, omdat de ver-
vangingstermijn van randapparatuur niet gelijk hoeft te 
zijn aan de vervangingstermijn van de hoofd-ICT-appa-
ratuur. De minicompetitie tussen vier partijen waarmee 
de Belastingdienst een raamcontract had afgesloten, 
richtte zich op de vervanging van flexibele ICT-compo-


