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redactioneel

Appeltje, eitje
Het was alweer de 3e EU Aanbestedingendag, die we eind vorig jaar hebben
georganiseerd. ‘Aanbesteden met KOMPAS light is appeltje eitje!’, aldus de VNG,
die het gebruik van onze vernieuwde digitale handleiding voor het aanbesteden van
architectuuropdrachten actief zal promoten bij de gemeenten. Dat KOMPAS light 2.0
goed werd ontvangen kon bijna niet anders. Probeert u het zelf eens. We baseerden
de vernieuwing van KOMPAS light op de ervaringen die er in het eerste jaar van zijn
bestaan mee zijn opgedaan, en stemden de aanpassingen met alle betrokken
partijen van opdrachtgevers én opdrachtnemers af. En het moet maar eens gezegd
worden: we kunnen ver komen, maar met de permanente steun van oud rijks
adviseur Jan Brouwer komen we altijd net iets verder.
Maar we zijn er nog lang niet. Het aantal aanbestedingen voor architectuur
opdrachten, inclusief de geïntegreerde contracten, is vorig jaar voor het eerst
teruggelopen onder druk van de economische situatie. Des te belangrijker dat de
opdrachten die er zijn, zo laag mogelijke maatschappelijke kosten hebben.
Daar helpt KOMPAS bij. De bouwwereld is dan ook zeer geïnteresseerd in de
ontwikkeling van een KOMPAS voor design build opdrachten. Uit de interviews met
bouwers en anderen die we spraken voor dit magazine, komt telkens de behoefte
aan eenvoud naar voren: appeltje, eitje. Wanneer het geld naar talent, kwaliteit,
samenwerking en innovatie kan gaan in plaats van onnodige administratie, is dat
echte winst.
En elders in Europa, gaat het daar nu altijd beter? Vorig jaar startten we een inter
nationale kennispool, om te beginnen met Vlaanderen en Duitsland. De ervaringen
daar, en die uit Frankrijk en Oostenrijk, laten een vergelijkbaar beeld zien. Overal
leidt aanbesteden van architectuur tot juridisch dichtgetimmerde procedures en
schiet daarmee het doel voorbij. Toch zijn er hoopgevende ontwikkelingen. Volgens
het Baukulturreport dat de Oostenrijkse regering aan parlement en bevolking voor
legt, is de architectuurprijsvraag een aanbestedingsvorm die per definitie innovatie
bevordert. De Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester bezwijkt nog net niet onder
zijn succes. In een aantal andere landen wordt met belangstelling naar KOMPAS light
gekeken, en in Nederland is KOMPAS alvast als Proportionaliteitsgids-proof aan
gemerkt. Het Topteam Creatieve Industrie stelt voor om KOMPAS in een Protocol
Creatief Opdrachtgeverschap op te nemen.
We zullen dit jaar een Nederlands KOMPAS Open Oproep maken, als alternatief voor
de aanbestedingsprocedure. En ook dan zijn we er nog niet. Nederland kent immers
nauwelijks een echte prijsvraagcultuur, waarbij architecten uiteindelijk een serieuze
opdracht krijgen. Via Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek reiken we u een mooi
argument aan voor de ontwikkeling van een wedstrijdcultuur: de prijsvraag is een
procedure om benaderingen te ontdekken, die anders onbekend of tenminste
ongebruikt zouden blijven. KOMPAS is uiteindelijk slechts een middel, dat reiken we
u aan. Maar een werkelijke cultuurverandering, daar moet u voor zorgen.
Cilly Jansen,
directeur Architectuur Lokaal
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INLEIDING

Kennis en macht in
aanbestedingsland
Kennis speelt een spilfunctie bij het aanbesteden van architectuuropdrachten, ongeacht of het traditionele architecten
selecties of geïntegreerde aanbestedingen betreft. Centraal in een aanbesteding staat het kiezen van een geschikte
opdrachtgever die de opdracht tegen de meest gunstige prijs/kwaliteit verhouding wil uitvoeren. Daar komt bij dat
publieke opdrachtgevers vaak gebonden zijn aan dwingende Europese spelregels. Zij moeten dus kennis hebben van
de markt die zij benaderen, kennis van het product of de dienst die zij inkopen en kennis van de Europese aan
bestedingsregels.
Hier wringt vaak de schoen. Het gegeven dat Nederlandse publieke opdrachtgevers nauwelijks of zelfs geen ervaring
hebben met het aanbesteden van architectuuropdrachten loopt als een rode draad door de bijdragen in dit magazine
heen. Daardoor zouden onnodige fouten gemaakt worden en buitensporige eisen gesteld worden.
Instrumenten als KOMPAS light en in de nabije toekomst KOMPAS Open Oproep en wellicht KOMPAS D&B zijn bedoeld om
publieke opdrachtgevers op weg te helpen. Deze instrumenten voeren hen stapsgewijs door de aanbestedings
procedure heen en geven per stap aan welke keuzes gemaakt moeten en kunnen worden en welke kennis daarbij nodig
is. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit een aantal best practices van architectenselecties die in deze publicatie voorgesteld
worden. De voorbeelden tonen dat routine handig kan zijn, maar niet noodzakelijk is. Met enthousiasme, een goede
voorbereiding en informatie van collega-opdrachtgevers en kennisinstellingen, kan gebrek aan ervaring gecompenseerd
worden. Sterker nog, waarschijnlijk zijn de ‘automatische piloot’ en ‘knip- en plakwerk’ verantwoordelijk voor veel
misstanden in aanbestedingsland.
De filosoof Michel Foucault zei eens: “Knowledge is both the creator and creation of power.” Hij stelt dat kennis macht
verschaft in een dialoog, maar dat de echte macht schuilt in de autoriteit om te bepalen wat kennis is. Er is veel macht
in aanbestedingsland. Verschillende kennisdomeinen claimen de bevoegdheid om kennis inzake het aanbesteden van
architectuuropdrachten te definiëren: ontwerpers, bouwers, bouwmanagers, opdrachtgevers, inkopers, gebruikers,
beheerders et cetera. Iedereen redeneert vanuit zijn eigen domein, is overtuigd van het eigen gelijk.
Alle partijen willen hun positie behouden en versterken, zeker in tijden van economische recessie. Daardoor is het voor
opdrachtgevers lastig om onafhankelijk advies in te winnen over het uitbesteden van een architectuuropdracht.
Juist daarom is het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden opgericht. Als neutrale helpdesk bundelt
en verspreidt het Steunpunt kennis uit de betrokken kennisdomeinen. Bovendien bevordert het Steunpunt de dialoog
tussen deze domeinen vanuit een breed draagvlak verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te stimuleren.
Die dialoog is nog altijd hard nodig. Alle partijen zijn vol van integrale samenwerking, maar dan wel als de eigen
discipline de regie heeft. Integraal samenwerken is een mentaliteit, en een mentaliteit laat zich niet afdwingen in
juridische regels. Regie is geen vanzelfsprekendheid, maar iets dat groeit in het proces op basis van professionaliteit,
interactie en teamgeest. Een structurele dialoog vanuit gemeenschappelijke belangen is de sleutel om de aanbeste
dingspraktijk te verbeteren. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden van de BNA en de NLPB en de
wijze waarop bouwers als BAM en Pellikaan de samenwerking met ontwerpers oppakken stemmen hoopvol.
Innovatief aanbesteden moet en kan beter!
Michel Geertse,
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden,
Architectuur Lokaal
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Creatieve
slagkracht
RIJKSBOUWMEESTER

| Frits van Dongen

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft enkele maanden na zijn aantreden al een
overvolle agenda. Maar om te praten over architectenselecties is daarin ruimte te maken.
Op het Atelier Rijksbouwmeester in Den Haag treffen we een bevlogen architect met een
rijke levenservaring. Van Dongen schakelt moeiteloos tussen zijn eigen carrière en de
vraagstukken die de architectenstand nu bezighouden. Hij blijkt een gave te hebben om
zaken te relativeren, maar kraakt ook kritische noten.
Van Dongen erkent dat in de huidige discussie over aanbestedingen disproportionaliteit en de
veranderende rol van de architect in het bouwproces door elkaar lopen. Hij relativeert dat laatste.
Samenwerking binnen de bouwketen is volgens hem niets nieuws. “Ik vind dat het altijd om samen
werking moet gaan. Ik heb het ook nooit anders meegemaakt. Natuurlijk luister je als architect naar
aanbevelingen van andere partijen. Je moet het als team doen, zo krijg je het beste resultaat.”
Van Dongen kan zich voorstellen dat negatieve ervaringen in het verleden het beeld van de samenwer
king tussen architecten en uitvoerders kunnen kleuren. Hij betreurt dat opdrachtgevers, met name
gemeenten, steeds meer op afstand komen te staan. “Die willen zelf niet meer als opdrachtgever op
treden en huren externe bureaus in.” Van Dongen vindt deze trend begrijpelijk. Het heeft enerzijds van
doen met een terugtredende overheid die meer aan de markt overlaat, maar het
gemeenten zetten hiermee ook hun verantwoordelijkheid op afstand. “Er zijn meerdere gevallen
bekend waarin wethouders sneuvelden op bouwprojecten. Zij willen dit risico niet lopen en huren dus
een managementbureau in als buffer. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik ben een generalistische
architect, niet alleen een ontwerper die het verder laat uittekenen. Ik hecht ontzettend veel waarde
aan de integraliteit van zo’n opdracht en van de partners in zo’n opdracht.”
De huidige discussie over de veranderende positie van de architect ziet Van Dongen als een verbale
zoektocht. “Vroeger was de architect de prins op het paard en architectuur de moeder der schone
kunsten. Dit beeld verandert. De maatschappij wordt veel gespecialiseerder, andere adviseurs nemen
steeds meer werk over. Dan krijg je vanzelf de roep, zeker nu, dat ook de architect moet veranderen.
Hij moet ondernemer worden, alsof hij dat nog niet is of was.” Volgens Van Dongen is dat geen
defensieve houding. “Dat is juist offensief. De manier waarop we, en dan grijp ik terug op mijn eigen
ervaring, het architectenberoep opgepakt hebben was altijd al enorm creatief, stimulerend en
intensiverend. Ook qua ideevorming. Ik heb nooit gewacht tot een opdracht zich aandiende om die dan
als ‘kunstenaar’ op te pakken. Waarom moet ik mezelf dan nu opnieuw gaan uitvinden? De nieuwe rol
die van architecten verwacht wordt, hebben ze eigenlijk altijd al gespeeld.”
Van Dongen nuanceert de achtergestelde positie van jonge architecten. “Er is altijd een eerste opdracht.
De omvang daarvan vind ik minder relevant. Ik ben geneigd te stellen dat ervaring noodzakelijk is
voor grotere en complexe projecten. Gelukkig staat daar de ongeremdheid van de jeugd tegenover.
Waar een ervaren architect meer clichématig zou kunnen denken, doet een jonge architect dat niet.
Maar ik ervaar geen schisma tussen de jonge en de oudere architect. Ik ga uit van de kracht van de
individuele architect. Jonge architecten kunnen beter eerst het vak leren bij ervaren architecten.
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Dat oude systeem van leraar en leermeester, dat we kennen vanaf de middeleeuwen,
was zo gek niet. Dat is veel interessanter voor de architectenstand: de ervaren bureaus krijgen de
dynamiek van jonge ontwerpers binnen en die leren daar een hoop van, die ontwikkelen zich daardoor.
Zo ontstaat een cultuur van steady ontwikkeling. Dat laat onverlet dat er jonge bureaus zijn die een
kans krijgen en in één keer omhoog schieten. Mijn verhaal zou zijn: ga een paar jaar werken bij een
gevestigd bureau. In de tussentijd heb je kansen genoeg om jezelf te onderscheiden met prijsvragen
en artikelen. Zo kun je een zelfstandige positie verwerven, door niemand gesteund, puur op basis van
eigen initiatieven, eigen creativiteit.”
Zelf is Van Dongen na zijn studie bij architectenbureau Van Mourik gaan werken. “Ik studeerde cum
laude af aan de universiteit, maar wist niets van het vak. Ik heb bij Van Mourik zo ontzettend veel
geleerd, niet alleen over de organisatie van een bureau, maar ook hoe ons vak vakmatig in elkaar zit.
Ik ben zeer dankbaar dat ik die kans gehad heb.” Hij is dan ook blij met de verplichte beroepservaring
na de afronding van de studie, die in 2015 verplicht wordt gesteld.
Van Dongen vindt het de hoogste tijd dat de technische

“De nieuwe rol
die van architecten
verwacht wordt,
hebben ze eigenlijk
altijd al gespeeld.”

universiteiten het curriculum aanpassen. “Het was
allemaal erg gericht op productie: hoe konden
studenten zo snel mogelijk klaargestoomd worden
voor de praktijk? Een heleboel dingen werden ver
geten. Bijvoorbeeld, hoe zit een architectenbureau
in elkaar, hoe zit het vak in elkaar? Het was heel
snel ontwerpen en kennis over het ontwerpen over
dragen. Als ik nu naar dat curriculum van de
universiteiten kijk, zou volgens mij het ambacht er

weer een plek moeten krijgen en ook veel meer theorievorming. Het profiel van ontwerper moet
worden verbreed in combinatie met intellectuele diepgang, zoals dat binnen de Italiaanse opleidingen
gewoon is. Daarbij ontkomen we dan niet aan een selectieve toelating van studenten.”
En dan komen de Europese aanbestedingen op de tafel. Opnieuw plaatst Van Dongen de zaken in
perspectief. “Ik ben helemaal niet tegen de Europese regels. Die zijn namelijk gebaseerd op twee
ideeën: vrije concurrentie en gelijke behandeling. Daar kun je niet tegen zijn. De discussie gaat over
wat ervan gemaakt is. Disproportionaliteit staat nergens in de regels, juist niet. Maar in de praktijk
worden voortdurend onredelijke eisen gesteld. Ik pleit er ook van harte voor om het systeem van
Europees aanbesteden zo in te richten dat ook jonge bureaus toegang krijgen tot de markt. Zware
referentie eisen zijn voor hen een onoverkomelijke barrière.” Volgens Van Dongen heeft het weinig zin
om de ‘schuld’ eenzijdig bij de bouwmanagementbureaus te leggen. “De inschakeling van dergelijke
bureaus is een status quo, die door sociaal-economische redenen ontstaan is. Daar doe je niks aan, en
daar is ook niets mis mee. De impasse moet doorbroken worden door meer ruimte te bieden aan
creativiteit in het selectieproces. Ofwel, het vakmanschap moet centraal staan. Daarom moet de
selectie niet uitsluitend overgelaten worden aan managers; er moeten meer vakdeskundigen
betrokken worden.”
De constatering dat architecten in de selectiecommissie doorgaans weinig kritisch naar de procedure
kijken, brengt Van Dongen niet van zijn stuk. “Dat komt omdat ook architecten moeten wennen aan de
nieuwe procedures. Als het normaal wordt dat opdrachtgevers en managementbureaus altijd een
selectiecommissie samenstellen met daarin vakgenoten, het liefst een meerderheid van vakgenoten,
dan was het simpel. Dan zijn er vakgenoten die precies weten waar het over gaat, die de sterke en
zwakke kanten van aanbestedingsprocedures kennen.”
Hoe selecteer je dan op kwaliteit? “Eenvoudig, door te omschrijven wat architectonische kwaliteit is
en wat voor soort gebouw je wilt. Er heerst een angst om kwaliteit te formuleren. Men is bang dat
deze termen alleen maar subjectief van aard zijn en voor de rechter onhoudbaar zijn. Met een goede
vakinhoudelijke commissie ondervang je dit.” Van Dongen put wederom uit zijn ervaring. “Ik kan me
mijn eerste opdracht nog herinneren, een gebouw met honderd woningen en 2.500 m2 winkels.
Voor een beginnend architect zonder bureau was het uitzonderlijk dat ik uitgenodigd werd voor de
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selectiecommissie. Die vroeg wat ik in gedachten had. Het was in de tijd van de inspraak, dus er zaten
bewoners bij. Toen heb ik met alles wat op tafel stond, lucifersdoosjes, suikerklontjes en sigaretten
dat gebouw gemaakt. Ik kreeg de opdracht, de bewoners stonden erop met mij te werken, hoewel ik
geen bureau had. Ze vonden het geweldig dat iemand zo kon communiceren, de gewoon met rotzooi
een gebouw kon visualiseren.” Volgens Van Dongen laat dit voorbeeld zien dat gebrek aan ervaring
geen reden is om een architect een opdracht te onthouden. Iedereen begint een keer en moet leren.
Natuurlijk moest er wel een achtervang geregeld worden.
Het voorbeeld laat ook zien waar een selectie volgens Van Dongen om moet gaan. Een selectie zou
meer moeten zijn dan een afhandeling van formaliteiten, het gaat om het gesprek, een aanbesteding
met dialoog. Dus een uur lang praten, puur op de inhoud. Dan tast men je af, om te weten wat je
deskundigheid is. Ik denk dat veel meer architecten veel meer weten en kunnen dan je met die formele
voorschriften kunt meten. Dan doel ik op disproportionele eisen. Stuitende incidenten, zoals die ook
mij overkomen in mijn beroepspraktijk als architect, kunnen dan worden voorkomen. Ik mag geen
theater ontwerpen, als ik de laatste 5 jaar geen vergelijkbaar gebouw heb gemaakt, terwijl ik een
oeuvreprijs heb gekregen voor dat type gebouwen. Zo schieten formele regels hun doel voorbij.”
Hoe kijkt Van Dongen tegen nationale architectenselecties aan? “Bij de 3e EU Aanbestedingendag
stond de Open Oproep op de agenda. Als je een systeem bedenkt voor opdrachten onder de Europese
aanbestedingsnorm, dan moet het wel iets zijn waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen.
Dan praten we over het stimuleren van creativiteit. Maar deze opdrachten worden nu zonder meer
weggezet. De opbrengst van de discussie vond ik, dat het ook voor deze categorie opdrachten wenselijk
is meer objectiviteit en deskundigheid in de procedure te brengen. Hier liggen goede mogelijkheden
voor met name jonge architecten. Natuurlijk hebben ze geen waanzinnige bouwproductie, maar ze
kunnen het absoluut, dat zijn hartstikke creatieve mensen. Daar heb je geen strenge regels voor
nodig. Het is vooral een kwestie van gezond verstand en goede begeleiding.”
Dat gezonde verstand mag volgens Van Dongen
ook meer gebruikt worden bij grootschalige
geïntegreerde opdrachten, de PPS-opdrachten.
“Daar valt nog veel te leren en te ontwikke
len. Je moet uitgaan van concurrentie en
kwaliteit op de lange termijn; die DBFMO
contracten hebben een lange doorlooptijd. Ik
denk dat we deze projecten eens goed tegen
het licht moeten houden. Recente PPS
rapporten uit Engeland, waar men al veertig

“Rapporten uit Engeland,
waar veertig jaar
ervaring is opgedaan met
PPS contracten,
zijn kritisch over de
bereikte prijs en kwaliteit.”

jaar ervaring heeft met dit soort aan
bestedingen, zijn kritisch over de bereikte prijs en kwaliteit. Ook de concurrentie moeten we niet uit
het oog verliezen. Een beperkt aantal consortia lijkt de Nederlandse DBFMO-markt te beheersen.
Blijkbaar is het aantal marktpartijen met voldoende financiële draagkracht beperkt. PPS in de huidige
vorm lijkt zijn doel voorbij te schieten.”
(CJ, MG)
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Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG

KOMPAS light 2.0
wijst de weg
voo r zitte r V N G

| Annemarie Jorritsma

De VNG was reeds betrokken bij de totstandkoming van de eerste
versie van KOMPAS light, digitale handleiding voor aanbesteding van
architectendiensten, in 2009 en één van de ondertekenaars.
Nu, een kleine twee jaar verder is er KOMPAS light 2.0, een ver
eenvoudigde, nog gebruiksvriendelijkere versie, waarin de meest
recente ontwikkelingen in het aanbestedingsbeleid en de juris
prudentie verwerkt zijn.
De VNG omarmt dit vernieuwde KOMPAS. Het geeft gemeenten en
andere aanbestedende diensten een handige tool in handen om een
aanbestedingsprocedure voor architectendiensten in gang te zetten.
KOMPAS light gaat terug naar de basis. Het is gebaseerd op het wettelijk minimum, geeft duidelijk aan
welke juridische verplichtingen er gelden en waar aanbestedende diensten keuzevrijheid hebben om
invulling te geven aan hun opdrachtgeverschap.
Op basis van een handzaam stappenplan wordt de aanbestedende dienst door een procedure geleid
zodat een eerste programma van eisen / plan van aanpak ontstaat. Per stap wordt in normale
mensentaal beschreven welke keuzes gemaakt moeten worden en welke keuzes gemaakt kunnen
worden, met praktische tips hoe valkuilen vermeden kunnen worden. Aanbesteden met behulp van
KOMPAS light is daarmee ‘appeltje, eitje’ voor aanbestedende diensten.
De VNG heeft met grote interesse kennis genomen van het initiatief van Architectuur Lokaal en het
Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden om een vergelijkbaar instrument te maken
voor zogenaamde design and build aanbestedingen, aanbestedingen waarin één opdracht voor het
ontwerp en de uitvoering van een bouwproject aan één partij gegund wordt. De VNG ziet dat dit soort
opdrachten toenemen en zij is van mening dat er bij gemeenten behoefte bestaat aan een handig
digitale hulpmiddel, vergelijkbaar met KOMPAS light. De VNG staat dan ook zeer positief tegenover het
voorstel van een KOMPAS D&B.
De VNG wil zich graag inzetten om KOMPAS light onder de aandacht van de Nederlandse gemeenten te
brengen en het gebruik ervan te promoten. De VNG wil graag met Architectuur Lokaal bekijken welke
stappen er gezet kunnen worden. Uiteraard werkt de VNG ook van harte mee aan de ontwikkeling van
een nieuw KOMPAS D&B dat de aanbestedingspraktijk voor gemeenten en andere aanbestedende
diensten verder vereenvoudigt.

n
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In 2011 registreerde en toetste het Steunpunt 184 procedures voor
aanbesteding van architectuuropdrachten en voor ontwerpwedstrijden (267 in 2010).

Daarvan waren er 162 aanbestedingsprocedures (211 in 2010):
88 aanbestedingen voor architectendiensten (118 in 2010) en
74 aanbestedingen voor geïntegreerde contracten (93 in 2010).
Er was 390 keer overleg over de opdrachten (629 in 2010):
190 keer met opdrachtgevers, adviseurs en andere betrokkenen (315 in 2010)
en 200 keer met architecten (314 in 2010).
De website www.ontwerpwedstrijden.nl met de digitale handleiding KOMPAS light
telde 47.479 bezoeken (42.232 in 2010), ofwel 130 bezoeken per dag (116 in 2010).
Het Steunpunt stuurde 77 aanbevelingsbrieven
ter verbetering van de procedures.
Zo kan het ook is de titel het boek met verzamelde best practices
dat bij een debat in april werd gepresenteerd.
Op verzoek is er bij 18 bijeenkomsten informatie en voorlichting gegeven
over KOMPAS light en architectenselecties.
Aan 4 (wetenschappelijke) onderzoeken werd een bijdrage geleverd.
Eind november ging de vernieuwde digitale handleiding KOMPAS light 2.0 online
bij de 3e EU Aanbestedingendag van Architectuur Lokaal.
Afgesproken is dat in 2012 een KOMPAS Open Oproep wordt gemaakt
als alternatief voor aanbestedingen.
De statistische gegevens over 2011
werden in 4 kwartaalberichten openbaar gemaakt
en verspreid onder 12.500 geïnteresseerden.
Het Steunpunt startte een internationale kennispool
Nederland Vlaanderen Duitsland om het aanbesteden in Europa af te stemmen.
Architectuur Lokaal deed het Steunpuntwerk in 2011
met 3 medewerkers en - op advies van de Rijksbouwmeester met bijdragen van de ministeries van OCW, IenM en EL&I.
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Wat d o e t h e t S t e u n p u n t ?

www.o n t wer p we d s t ri j d e n . n l
Het Steunpunt Architectuuropdrachten &
Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke,
niet-commerciële helpdesk voor uit
schrijvers van aanbestedingen en prijs
vragen in Nederland. Het Steunpunt is
ondergebracht bij Architectuur Lokaal.
Het Steunpunt biedt ondersteuning aan alle
opdrachtgevers van architectuuropdrachten
en prijsvragen, maar ook adviseurs,
inkopers en ontwerpers kunnen terecht bij
het Steunpunt.

Volgens de EU Commissie is
w w w.ontwerpwedstrijden.nl
de meest toegankelijke
aanb estedingsportal van Nederland
Study on the evaluation of the Action Plan for the implementation
of the legal framework for electronic procurement (Phase II) Annexes,
Siemens en time.lex in opdracht van de Europese Commissie,
Directoraat-Generaal Interne Markt, Brussel 2010.

– Het Steunpunt onderhoudt een uitgebreide
database met alle (Europese) aanbestedin
gen voor architectuuropdrachten en
prijsvragen, zoals gepubliceerd op de
aanbestedingskalenders.
– Het Steunpunt reageert gevraagd en
ongevraagd op nieuwe procedures om bij
te dragen aan verbetering daarvan. U kunt
een aanbestedingsprocedure ook voor
afgaand aan publicatie aan het Steunpunt
voorleggen.
– Het Steunpunt maakte de digitale hand
leiding KOMPAS light, met toelichtingen,
aanbevelingen en standaardformulieren,
waarmee u eenvoudig een leidraad voor
een architectuuropdracht kunt maken.
– Het Steunpunt ontwikkelt KOMPAS Open
Oproep, als alternatief voor aanbestedings
procedures.
– Het Steunpunt actualiseert de digitale
handleiding voor KOMPAS bij (ideeën)
prijsvragen.
– Het Steunpunt brengt statistische
gegevens uit over het verloop en
resultaat van de aanbestedingen en
prijsvragen.
– Het Steunpunt publiceert best practices.

B ree d d raa g v l ak
Het Steunpunt werkt samen met de
Rijksoverheid en stemt de acties af met de
Regiegroep Europees Aanbesteden onder
leiding van de Rijksbouwmeester. Aan de
Regiegroep nemen de ministeries van EL&I,
IenM en OCW deel, evenals VNG, BNA en
PIANOo. Ook met de brancheorganisaties
BNSP, NVTL en NLPB wordt contact onder
houden. Al deze partijen bevelen het gebruik
van KOMPAS light van harte aan. n
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Zo kan het ook!
Best practices architectenselectie
Het contracteren van een architect is iets uitzonderlijks. Het is zeker geen
dagelijkse kost voor overheden en publieke instellingen, en het gaat vaak om
bijzondere opdrachten - zeker wanneer het Europese aanbestedingen betreft.
Maar in het incidentele karakter van architectuuropdrachten schuilt een
mogelijk gevaar: gebrek aan ervaring. Dit resulteert regelmatig in procedures
met (te) hoge eisen, afstandelijkheid, het afschuiven van risico’s en taai juridisch
en technisch jargon.

Best practices architectenselectie

Zo kan het ook!
s teunpunt

a r c h i t e c t u u r o p d r ac h ten
ontwerpwedstrijden

REnOvAtIE vAn tOEgAngEn En StAtIOnSHALLEn mEtRO OOStLIjn tE AmStERdAm
Procedure: Europese niet-openbare prijsvraag
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Maar regelgeving hoeft geen
belemmering te zijn voor een
geslaagde architectenselectie.
Dat bewijzen de 24 goede voor
beelden in het boek Zo kan het ook!
Best practices architectenselectie.
Download pdf:
www.ontwerpwedstrijden.nl

Marktkennis is essentieel

gunning: architectencombinatie Group A / Fabrique, 2009

METRoLIjN

bij tijd en wijle lijkt de Europese aanbestedings
problematiek rondom architectendiensten een eindeloze
zwanenzang. maar het kan ook anders. Op de bijeenkomst
‘de gedroomde aanbesteding’ van de bnA presenteerde
Frank van Sloun van het Ingenieursbureau Amsterdam
(IbA) begin 2009 een goed verlopen architectenselectie
voor de renovatie van de stations van metro Oostlijn te
Amsterdam. deze ongebruikelijke procedure kende een
verrassend resultaat. Reden om Frank van Sloun te vragen
naar het geheim van dit succes.

18

HERbEStEmmIng FORt

nIEuwbOuw SPORtACCOmmOdAtIE bOtEnLAAn
Procedure: Europese niet-openbare aanbesteding
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
gunning: LIAG architekten en bouwadviseurs, 2009

mEtROLIjn

19

Gemeente gaat voor
duurzaamheid

spoRTAccoMoDATIE

bij de nieuwbouw van sportaccommodatie botenlaan in
Eindhoven ligt de nadruk op duurzaamheid. de door de
sporthal opgewekte energie zal worden uitgewisseld met de
eveneens energieopwekkende nieuwbouw van het
nabijgelegen Christiaan Huygens College. de opdracht voor

De vraag van de gemeente was duidelijk, aldus Van Loenhout:

“Ontwerp een duurzame sporthal die aan de wensen van de school,

buurt en gebruikers voldoet waar bovendien rekening wordt gehouden
met het beeldkwaliteitplan van RAU.”

Voordat de opdracht werd aanbesteed is een marktverkenning

uitgevoerd om te onderzoeken hoe de markt op deze opdracht zou
reageren. De keuze voor een niet-openbare procedure was snel

het ontwerpen van het schoolgebouw is in 2006 gegund

gemaakt. “Bij een openbare procedure, is mijn persoonlijke

aan RAu, dat tevens een beeldkwaliteitplan opstelde. voor

onvoldoende aandacht aan de individuele inschrijvingen kan geven.

de nieuwbouw van de school en de sportaccommodatie
stelde Agentschap nL (voorheen Senternovem) acht ton
subsidie ter beschikking. duurzaamheid en het door RAu
opgestelde beeldkwaliteitplan waren de belangrijkste
uitgangspunten bij deze aanbesteding van de gemeente
Eindhoven die door senior inkoopadviseur johan van
Loenhout werd begeleid.

uitgangspunt, dat als zich meer dan tien partijen aanmelden je

Al deze partijen moeten gaan ontwerpen en rekenen, wat tijd en geld
kost. Bij eerdere, vergelijkbare procedures meldden zich tussen de
80 en 90 bureaus. Maar op deze aanbesteding schreven slechts

13 Nederlandse bureaus in. Ik denk zelf dat dit misschien komt door

het selectiecriterium samenwerking. Bij de beoordeling van referenties
is gekeken naar samenwerking met andere architecten. Daar zijn veel

vragen over gesteld. Sommige architecten waren het niet eens met dit
selectiecriterium, maar RAU heeft het beeldkwaliteitplan opgesteld en
dus moet je met dit bureau overleggen en samenwerken.”

Ook communicatie met eindgebruikers en omwonenden tijdens de

ontwerpfase leverde meer (vijf) punten op dan alleen communicatie

met de opdrachtgever (drie punten). Dat bij het subcriterium ‘aard van

SPORtACCOmOdAtIE

duuRZAAm dRIjvEnd wOnEn
Procedure: Nationale openbare prijsvraag
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

25

Meer dan een prijsvraag

Adviseur: Doede Jaarsma communicatie

DRIjvENDE WoNINg

gunning: Team 4d, 2010

Stadsdeel Oostwatergraafsmeer van de gemeente
Amsterdam schreef in 2009 een prijsvraag uit voor het
ontwerp van een volledig zelfvoorzienende drijvende

waarom schreef het stadsdeel deze prijsvraag uit?

"Het Stadsdeel was al meerdere malen door particulieren en bedrijven
benaderd die een eigen woon- of werkplek aan de Amstel wilden
realiseren. Wethouder Sharona Ceha stelde daarom voor een

woning. Aan studenten en professionals werd gevraagd om

ideeënprijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van een innovatieve,

teams te vormen om zo kennisontwikkeling en overdracht

met twee kinderen en zo energieneutraal mogelijk. Het stadsdeel

van duurzaamheid te stimuleren. tijdens deze prijsvraag
konden de deelnemers ook kennis opdoen in master
classes, waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid behandeld werden. de belangstelling voor
de prijsvraag was enorm: er waren 700 individuele
aanmeldingen waaruit 74 verschillende teams werden
gevormd. doede jaarsma, eigenaar van doede jaarsma
communicatie, begeleidde de procedure.

duurzame drijvende woning. Die moest geschikt zijn voor een gezin

wilde zich profileren met het thema duurzaamheid. We wilden graag
dat professionals samen met studenten ontwerpteams zouden

vormen. Visie en ambitie liggen bij de jeugd, die moet je bij dit project
betrekken. Op die wijze is het mogelijk kennisontwikkeling op het
gebied van duurzaamheid te stimuleren."

Hoe heeft u het wedstrijdreglement opgesteld?

"Voorafgaand aan de prijsvraag is advies met betrekking tot CO2,
opwekking van energie, enzovoorts bij technisch adviseurs

ingewonnen. Aan de hand van deze inbreng hebben we een

programma van eisen opgesteld dat in het wedstrijdreglement is

verwerkt. Ik was een goedwillend amateur en heb aan de ‘andere

kant’ gewerkt, bij een projectontwikkelaar. Een ideeënprijsvraag is iets
anders dan een aanbesteding, hier vragen we om een idee.

Na aankondiging van de prijsvraag op basis van een concep-

124
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dRIjvEndE wOnIng
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cijfers

Aanbestedingen architectuuropdrachten
Het Steunpunt registreert sinds de inwerkingtreding van het

In 2010 nam het aantal nationale procedures aanzienlijk

BAO, medio 2005, alle aanbestedingen voor architectuur

toe ten opzichte van 2009. Waarschijnlijk speelt de crisis

opdrachten:

hier een rol: aanbesteden als methode om te besparen op

– traditionele opdrachten: aanbestedingen voor architecten

overheidsbestedingen.
In 2011 neemt het totaal aantal aanbestedingen voor het

diensten (zie verder p. 26), en
– geïntegreerde opdrachten: aanbestedingen voor werken

eerst sinds de introductie van het BAO in absolute zin af.

met een volledige ontwerpcomponent, ofwel: eerst de

Blijkbaar kan de toenemende navolging van de Europese

aannemer, dan de architect (zie verder p. 76).

aanbestedingsplicht de gevolgen van de crisis niet langer
compenseren.

Grafieken aanbestedingen architectuurdiensten

De niet-openbare aanbesteding is de dominante aan

Tot 2011 bleef het totaal aantal aanbestedingen voor

bestedingsvorm voor architectendiensten. Relatief gezien

architectuuropdrachten groeien, ondanks de economische

wint geïntegreerd aanbesteden weer terrein op traditioneel

crisis. Waarschijnlijk komt dit door de toenemende naleving

aanbesteden. Mogelijke oorzaken zijn aanhoudende krimp

van de aanbestedingsplicht.

in de bouw en impopulariteit van nationale aanbestedingen.

In de eerste helft van 2009 was sprake van een opvallende

Over nationale aanbestedingen is er enorme negatieve

toename van de traditionele aanbestedingen, dat is een

aandacht in media (dan gaat het om transactiekosten die

gevolg van vele mislukte geïntegreerde aanbestedingen in

relatief veel te hoog zijn in verhouding tot opdracht).

2008. Met geïntegreerd aanbesteden werd daarna een pas

Nationale aanbestedingen worden steeds vaker onder

op de plaats gemaakt.

hands georganiseerd en dus niet geregistreerd door
Steunpunt.
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AGENDA

3e EU Aanbestedingendag
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OVERHEID | R. van Aalderen Gemeente Arnhem W. Brants Ministe
F. van Dongen Rijksbouwmeester B. Duindam Wethouder gemeente
der Hoeven, J. Tunc Ministerie van OCW M. Jager, P. Kuypers Provin
H. Roeleveld Gemeente Enschede G. Sukel, V. de Vrij Gemeente Am
Ziengs Lid Tweede Kamer voor de VVD ONTWERP | M. Bakker Van H
J. Brouwer vm. Rijksadviseur Infrastructuur M. Bruisten Bruiste
R. Dumas, E. van der Wal Mecanoo Architecten H. van Gulik, J. M
Architects G. Hendriks Locus Architecten B. Hoekstra Hoekstr
Rhijngeest Oegstgeest W. Kok Field Factors T. Luiten, J. Wolter
Rechterschot KraaijvangerUrbis J. Ruijssenaars Hans Ruijssenaa
N. van Thiel BNA J. Schinkel Han van Zwieten Architecten J. The
F. Segaar de Architekten Cie W. Snel DS Landschapsarchitecten
BAM Utiliteitsbouw E. van Riel Janssen de Jong Projectontw

D E E LN E M E R S | De 3e EU AANBES

JURIDISCH ADVIES | J. van Asperen, D. Reniers Rienks Bouwm
ABC Management Groep V. Cerutti C2Concept S. Colenberg Co
Juridisch adviseur P. van der Grinten Paul van der Grinten Adv
ngenieurs I. Hardevelt Twynstra Gudde H. Heitmeijer, K. Schof
Anculus S. Lammerée TRAJECT Vastgoed Advies Groep
Oortwijn NLingenieurs C. van de Pol DHV R. Swart Rege
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn B. Wolting Wolting
Bouwtoezicht INSTELLINGEN, ONDERZOEK & MEDIA | S. de
Universiteit Nijmegen H. van den Broek, M. Geertse, C. Jansen,
Lokaal C. van Bruggen CROW M. Chao Instituut voor Bouwrec
de Rechtspraktijk J. Neijzen Archipunt W. Otte Alpha scholen
Ons Middelbaar Onderwijs L. Heijnders, M. van Zandwijk Service

erie van EL&I P. Coleman Dienst Vastgoed Ministerie van Defensie
e Woerden H. de Haan, M. van Heck Atelier Rijksbouwmeester Q. van
ncie Utrecht G. Linders VNG M. Mulder Gemeente Utrecht L. Pothof
msterdam P. Swinnen Vlaams Bouwmeester H. Verkerk PIANOo E
Hoogevest Architecten H. Boogaard Architectenbureau Uytenhaak
en + Janssen architecten adviseurs M. Drijftholt De Zwarte Hond
Muijtjens, I. van der Voort Inbo J. van Heeswijk Hans van Heeswijk
ra Architecten J. van Iersel Broekbakema/Brede school Nieuw
rs JHK Architecten J. van der Poel VenhoevenCS P. van Baak, K
ars Architecten E. Rijnja H+N+S Landschapsarchitecten W. Schenk
epen Aeco studio F. Schotte LIAG architekten en bouwadviseurs
ONTWIKKELING & BOUW A. Mulder TBI Holdings C. Notenboom
wikkeling K. Reilingh Ymere BOUWMANAGEMENT, BOUW- EN

S TEDINGENDAG werd een dag van ...

management J. Bohncke, W. Fukken bbn adviseurs D. Bosman
olenberg architectuur-psychologie N. van Doorn NLBP A. Evers
vies Architectuur & Stedenbouw A. Groeneveld ZRi adviseursfaerts TenderCoach R. van Hulzen Balance & Result D. Kerkho
p M. Michelotti Tenderplan H. Mulder ICSadviseurs P
ent Vastgoedmanagement & Advies H. Stergiou, J. Weyne
Gebiedsmanagement & Advies P. IJtsma Centraal Bureau
en Besten Stichting Philadelphia Zorg M. Bicknell Radboud
, T. Prins, F. Rottenberg, T. van Slooten, B. Talman Architectuur
ht / TU Delft G. Koenen Cobouw E. van Logten Academie voor
ngroep L. Roelofs Universiteit Twente B. Swarts, T. Vijfeijken
ecentrum Scholenbouw L. Volker TU Delft H. Wamelink TU Delf

kompa s light 2 .0

DEBAT KOMPAS light

Nog eenvoudiger EU aanbesteden
van architectendiensten
met KOMPAS light 2.0
Debat onder leiding van Monika Chao directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar Bouwrecht TU Delft met
Norbert van Doorn voorzitter NLBP, Guust Linders coördinerend beleidsmedewerker Fysieke Leefomgeving VNG
en Martin Mulder directeur Programma’s Stadsontwikkeling gemeente Utrecht.

KOMPAS light, de digitale handleiding voor

Ja: aanbesteden gaat beter met
KOMPAS light

Kanttekening: referentie-eisen zijn
nog steeds te zwaar

het aanbesteden van architecten. Vanuit de

Norbert van Doorn juicht de uniformering

Ondanks KOMPAS worden er nog vaak te

ervaringen die hiermee zijn opgedaan,

die KOMPAS brengt toe. De NLPB adviseert

zware eisen gesteld bij aanbestedingen.

ontstond KOMPAS light 2.0, de verbeterde

haar leden dan ook de tool te gebruiken.

“Eisen die niet voortvloeien uit de aan

versie. Heeft KOMPAS tot betere aan

De VNG zal versie 2.0 actief promoten,

bestedingsregels, maar uit de aanbeste

bestedingen geleid? En is KOMPAS light 2.0

want “aanbesteden met KOMPAS 2.0 is echt

dingspraktijk”, aldus Monika Chao. Linders

een verbetering? Het debat leidt tot een

appeltje-eitje”, aldus Guust Linders. Martin

beaamt dat onervarenheid van opdracht

volmondig ‘ja’ op beide vragen. Wel worden

Mulder vindt KOMPAS ook waardevol.

gevers kan leiden tot te hoge eisen. Mulder

er twee belangrijke kanttekeningen

Maar de opkomst van Design & Build-

vult aan dat opdrachtgevers vaak niet weten

gemaakt.

aanbestedingen als de nieuwste bezuini

hoe de architectenwereld in elkaar zit.



gingsformule vormt een wezenlijk gevaar.

“Carel Weeber verdiepte zich intens in het

Hij is daarom blij dat een KOMPAS Design

fenomeen gevangenis toen hij De Schie

Build op de agenda staat.

mocht ontwerpen, juist omdat hij niet eerder

In 2009 lanceerde Architectuur Lokaal

20

kompa s light 2 .0

een gevangenis had ontworpen. Die visie,

specifieke vergelijkbare ervaring) en iets

KOMPAS light 2.0 besteedt ruim aandacht

en dan met name de vraag hoe je aan je

nieuws willen uitproberen (een architect

aan deze weeffout. Het is daarom zaak dat

visie denkt te komen, moet meer ruimte

zonder specifieke vergelijkbare ervaring).

de aanbevelingen van KOMPAS light 2.0 ter

krijgen in aanbestedingsprocedures.”

Mulder oppert het idee dat Architectuur

harte worden genomen, want: “Het is van

Lokaal een tweede boekje

groot belang dat opdrachtgevers goed on

met best practices uit

derscheid leren maken tussen de selectie

geeft in vervolg op de

van een architect en de selectie van een

publicatie Zo kan het ook!,

ontwerp. Die twee moeten echt niet door

nodeloos terzijde geschoven. Te oud, geen

met daarin voorbeelden van tot de verbeel

elkaar gehusseld worden,” aldus een van

mooi plaatje, te veel woorden… Wil je als

ding sprekende projecten, die tot stand

de aanwezige architecten. Deze stelling

aannemer in aanmerking komen voor een

kwamen ondanks het ontbreken van ver

wordt met grote instemming ontvangen.

Design Build opdracht voor een justitiële in

gelijkbare ervaring. Dat kan onzekerheid

richting, dan zijn er maar drie architecten

bij opdrachtgevers wegnemen.

Een van de aanwezige
bouwers sluit zich aan
bij Mulder. “Teveel

‘KOMPAS light 2.0
is een prachtinstrument.’

referenties worden

Monika Chao

waarmee je kunt scoren. Zonder één van

We moeten terug naar het verhaal van

Kanttekening: selectie van plan en
bureau worden nog steeds door
elkaar gehaald

Weeber die de opdracht kreeg, ook zonder

Een ander probleem is dat architecten

dat hij de specifieke ervaring bezat.” Van

genoodzaakt zijn een deel van hun diensten

Doorn herkent het probleem en benadrukt

al uit te voeren tijdens de aanbestedings

dat in het manifest Maatschappelijk

procedure. Van Doorn beaamt dit: “Een

Verantwoord Aanbesteden van NLPB en

grote weeffout in veel procedures is dat er

BNA daarom vergaande afspraken zijn op

niet eenduidig gekozen wordt voor selectie

genomen over referentie-eisen. Hij hoopt

van een bureau of selectie van een plan.

dat het manifest de praktijk zal verbeteren.

Een bureau selecteer je met een

Volgens Linders zal er bij opdrachtgevers

reguliere aanbesteding, een plan met een

altijd een zekere spanning bestaan tussen

ontwerpwedstrijd.”

die drie kom je niet in aanmerking, hoe
graag je dat als aannemer ook zou willen.

Nelleke van Thiel-Wortmann,
BNA

op zeker willen spelen (een architect met
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Winnend plan van Rudy Uytenhaak Architectenbureau / NEXT architects.

BEST PRACTICES

Bloemendaal, architectenselectie nieuwe huisvesting gemeente

Kiezen voor kwaliteit
en enthousiasme
Het gemeentehuis van Bloemendaal is sterk verouderd. Bovendien werkt de gemeente
vanuit verschillende locaties. Herhuisvesting van de gemeentelijke diensten in het te
renoveren en uit te breiden gemeentehuis moet soelaas bieden. Eind 2010 startte de
gemeente een aanbesteding voor de benodigde architectendiensten. De procedure viel in
positieve zin op: bescheiden eisen en aandacht voor kwaliteit. Zelfstandig adviseur
Wim van der Vliet is als projectleider bij dit project van 4.500m2 bvo betrokken en vertelt
over de architectenselectie.
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meldingen moeten wel beoordeeld worden.
Uiteindelijk ontvingen we 34 aanmeldingen.
Die zijn teruggebracht tot vijf. Na controle op
compleetheid, uitsluitingsgronden en geschikt
heidseisen, zijn de referentieprojecten en cv’s
van het voorgestelde projectteam beoordeeld.
De cv’s van het projectteam zijn beoordeeld op

Wat voor ambities had de gemeente
Bloemendaal?

aanwezige technische kennis en ervaring, het

De gemeente zocht geen architectonisch icoon,

van en ervaring met de gemeentelijke sector.

kwaliteitsniveau van de projectarchitect en kennis

maar een sober en doelmatig gebouw. Het ge
met veel groen en ruimte. Behoud en versterking

En hoe zijn de referentieprojecten
beoordeeld?

van deze kenmerken zijn belangrijke ambities.

De referentieprojecten zijn als geheel beoordeeld

Net als een hoge GPR score (een score voor het

op ervaring met activiteit gerelateerd werken,

meten van de mate van duurzaamheid). Bij het

het ontwerpen van een duurzaam gebouw, multi

opstellen van de aanbestedingsleidraad was het

functionaliteit en de integratie van renovatie en

exacte ambitieniveau nog niet helemaal duidelijk.

nieuwbouw met behoud van het monumentale

Daarom hanteren we een bandbreedte van een

karakter. Eén bureau diende een referentie in

miljoen euro op de bouwkostenraming. Dat geeft

waar het trots op is, dat ook ingediend werd bij

duidelijkheid aan de deelnemers.

een andere aanbesteding die ik heb begeleid.

meentehuis bevindt zich in een duinlandschap,

Dat is leuk, dan weet je dat het bureau echt trots

Aan welke geschiktheidseisen moesten
architectenbureaus voldoen?
We hebben uit eigen ervaring geput en architecten
bureaus gebeld om tot een redelijke omzeteis te
komen. Ik deel de mening van de BNA om de
omzeteis zo laag mogelijk te houden. Dan heb je

“We willen geen bureaus
die op de automatische
piloot inschrijven.”

tijdens de architectenselectie ook echt wat te
kiezen. Maar stel deze niet te laag. Erg kleine

op dat project is en kan uitleggen waarom ze dat

partijen kunnen deze opdracht waarschijnlijk niet

zijn. We zochten het enthousiasme en de drive

aan. We kwamen uit op een omzeteis van

van architecten en dat vind je op deze manier.

€ 400.000. Qua personele bezetting moesten de

Projecten van 70.000 m² geven aan dat een

bureaus beschikken over twee architecten, twee

bureau het echt niet heeft begrepen. We zochten

tekenaars en twee projectleiders. De technische

geen massale of sprekende gebouwen. Je krijgt

bekwaamheid moest aangetoond worden met drie

dan het gevoel dat deze bureaus op de auto

referentieprojecten. Die zijn inhoudelijk beoordeeld

matische piloot inschrijven en iedere keer

in de nadere selectie. Eén referentie moest zoveel

dezelfde referenties opvoeren, ongeacht de

mogelijk raakvlakken met de opgave hebben en

context van de opdracht. Die partijen vielen af,

één referentie moest voldoende raakvlakken met

maar dat zijn wel de partijen die willen weten

de opgave hebben. Van deze twee referenties

waarom ze niet zijn geselecteerd.

moest één referentie door de voorgestelde archi
GPR score 6 te hebben. Tot slot moest ook een re

Was er een contactmoment in de
gunningsfase?

ferentie ingediend worden waar het bureau trots

Aan het begin van de gunningsfase hebben we

op is, die uitstraalt waar het bedrijf voor staat.

een bezoek aan het huidige gemeentehuis ge

tecten ontworpen zijn en één diende minimaal

bracht met de geselecteerde bureaus. Je wilt

Hoe heeft u de geschikte gegadigden teruggebracht tot vijf?

natuurlijk wel een klik met de architect ervaren

De aanbesteding werd online meer dan honderd

Tijdens het bezoek konden de burgemeester en

keer bekeken, daar schrokken we van. Alle aan

wethouders hun projectambities toelichten.

en die voel je bij een persoonlijke ontmoeting.
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“De aanbesteding werd
online meer dan
honderd keer bekeken,
daar schrokken we van.”

Ook de gebouwbeheerder was aanwezig om tijdens
kompa s light 2 .0

een rondleiding tekst en uitleg te geven over het
gebouw zodat de complexiteit van de renovatie
voor de aanwezigen duidelijk was. Waar nodig
konden vragen worden gesteld.

Hoe zijn de inschrijvingen beoordeeld?
Een gunningscommissie met vakkennis heeft de
inzendingen beoordeeld. Voorafgaand aan de
aanbesteding heb ik een architect gepolst of deze
wilde inschrijven. Gelukkig was dit niet het geval
en kon ik hem vragen voor de gunningscommissie.
De leden zijn van te voren gebrieft over wat er van
hen werd verwacht. De gunningscommissie had
twee plenaire bijeenkomsten nodig om de beoor
deling te doen. Er werd beoordeeld op basis van
unanimiteit. De voorzitter dient als onafhankelijke
partij op te treden en had dus geen stemrecht. 
De inzendingen zijn beoordeeld op ontwerpvisie
en de honorariumaanbieding. Het honorarium
moest zich binnen een bandbreedte van 5,6% en
10% van de geraamde bouwkosten bevinden.
We hebben architecten en bouwadviseurs geraad
pleegd om een realistische inschatting te maken
van die percentages. Drie van de vijf partijen be
haalden de maximale score op prijs, omdat ze
voor 5,69% van bouwsom intekenden. Dat geeft
aan wat het belang is van het stellen van een on
dergrens, nu kon kwaliteit de doorslag geven en
voorkom je prijsduiken. De opdracht is uiteindelijk
gegund aan de combinatie NEXT architects en
Rudy Uytenhaak. De procedure is goed verlopen
en ook de opdrachtgever is tevreden.

Heeft u nog aandachtspunten voor
architectenselecties?
Voor architecten zijn gemeentelijke inkoop
voorwaarden die vaak afwijken van de DNR, de
voorwaarden van de architectenbranche, een
probleem. Risico’s zijn nauwelijks verzekerbaar
als de DNR niet wordt gebruikt. Verzekeraars
weigeren dan of stellen erg hoge eisen aan de
premie. Nederland bestaat uit 415 gemeenten.
Stel je voor dat je met al die 415 verschillende
inkoopvoorwaarden rekening moet houden.
Het wordt hoog tijd voor een uniform inkoop
reglement voor adviesdiensten, want het
aanbesteden van een architect is echt iets
anders dan bijvoorbeeld meubilair inkopen.
(MG, BT)
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Aanbestedingen architectendiensten
2008 - 2011

100%

Uit de database van het Steunpunt blijkt dat
– verreweg de meeste aanbestedingen resulteren in een
gunning, maar meerdere projecten worden na gunning
alsnog stopgezet;
– de ‘foutmarge’ van zo’n 10% (mislukte procedures en
voortijdige stopzettingen) hardnekkig is en maar niet
noemenswaardig wil afnemen;
– de doorlooptijd van de procedures steeds korter
worden, opdrachten voor architectendiensten worden
steeds sneller gegund. Dit komt waarschijnlijk door
standaardisatie (de niet-openbare aanbesteding is
‘ingeburgerd’ in Nederland, opdrachtgevers zijn ver
CIJFERS

trouwd met de procedure en kunnen deze daardoor snel

90%
100%
80%
90%
70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
20%
0%
10%

Cu
Gps
Cu
InGps
Mv
In
UtMv
Wo
Ut
Wo
1e kwart

2e kwart

3e kwart

4e kwart

0%

1e kwart
kwart
3earchitectendiensten?
kwart
4e kwart
Wat
werd
aanbesteed
op2e
het
gebied
Wat
werd
aanbesteed
op het
gebied
van van
architectendiensten?
(Cu = Cultuurgebouwen, Gps =
(Cu = Cultuurgebouwen, Gps = Gemeente- en provinciehuizen,
Gemeente‐ en provinciehuizen, stadskantoren, In = Infrastructuur, Mv = Maatschappelijk vastgo
stadskantoren,
In = Infrastructuur,
Mv architectendiensten?
= Maatschappelijk vastgoed,
Wat
werd aanbesteed
op het gebied van
(Cu = Cultuurgebouwen, Gps =
Ut = Utiliteitsgebouwen en Wo = woningen)
Ut = Utiliteitsgebouwen
en Wo
= Woningen) In = Infrastructuur, Mv = Maatschappelijk vastg
Gemeente‐
en provinciehuizen,
stadskantoren,
Ut = Utiliteitsgebouwen en Wo = woningen)
90%

Aanbestedingen architectendiensten

doorlopen en door en door tijdsdruk (vanuit een te

80%
90%
70%
80%
2008 ‐2011krappe planning moet er ter elfde ure nog snel een
Uit de database van het Steunpunt blijkt dat
60%
70%
architectenselectie
‘doorgejaagd’
worden);
• verreweg
de meeste aanbestedingen
resulteren in een
gunning, maar meerdere projecten
50%
60%
worden
na
gunning
alsnog
stopgezet;
– uit de zogenoemde diversiteitsratio’s voortvloeit dat er
40%
• de ‘foutmarge’ van zo’n 10% (mislukte procedures en voortijdige stopzettingen) is hardnekkig
en
50%
voldoende
daadwerkelijke
wil maar
niet noemenswaardig
afnemen; concurrentie is bij openbaar
30%
40%
• de doorlooptijd
van de procedures
worden steeds korter, opdrachten
voor
architectendiensten
aangekondigde
architectenopdrachten.
Het is dus
niet
zo 20%
worden steeds sneller gegund. Dit komt waarschijnlijk door standaardisatie ( de niet‐openbare
30%
dat een
kleine groep
grote, gevestigde
bureaus
steeds
aanbesteding
is ‘ingeburgerd’
in Nederland,
opdrachtgevers
zijn vertrouwd
met de procedure
en
10%
kunnen deze daardoor snel doorlopen en door en door tijdsdruk (vanuit een te krappe20%
planning
meer
opdrachten
verwerft.
0%
moet er ter elfde ure nog snel een architectenselectie ‘doorgejaagd’ worden);
10%
1e kwart
• uit de zogenoemde diversiteitsratio’s vloeit voort dat er voldoende daadwerkelijke concurrentie
is
0%
bij openbaar aangekondigde architectenopdrachten. Het is dus niet zo dat een kleine groep grote,
1e kwart

gevestigde bureaus steeds meer opdrachten verwerft.

rijk
dec.
overheden
rijk
rijk
overig
decentrale
overheden
dec.
overheden
overig
overig

2e kwart
2e kwart

3e kwart
3e kwart

4e kwart
4e kwart

Wie is de aanbestedende dienst bij architectendiensten?
Wie is de aanbestedende dienst bij architectendiensten?
Wie is de aanbestedende dienst bij architectendiensten?

2011

2011
Grafieken
aanbestedingen
architectendiensten architectendiensten
Grafieken
aanbestedingen
30

1,80
1,70

25

1,60
1,50

20
D
15
DB‐DBFMO
10

1,40
1,30

D

1,20

DB‐DBFMO

1,10
1,00

5

0,90
0

0,80
1e kwart

2e kwart

3e kwart

4e kwart

1e kwart

2e kwart

3e kwart

4e kwart

Het totaal aantal aanbestedingen per kwartaal, uitgesplitst in architectenDiversiteitspercentage gunning diensten en werken. Als dit boven
Het totaal
aantal aanbestedingen per kwartaal, uitgesplitst in architectendiensten (D) en
werken
Diversiteitspercentage
gunning
diensten
en werken.
Als ditgegund.
boven de 1 ligt zijn opdrachten a
diensten (D) en werken met een ontwerpcomponent (DB-DBFMO).
de 1 ligt zijn opdrachten
aan één
of meer
combinaties
met een ontwerpcomponent (DB‐DBFMO)
of meer combinaties gegund.
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Nieuwe vrienden
A R C H I T E C T | Willem Hein Schenk
& P R O J E C T M A N A G E R | Norbert van Doorn
De verstandhouding tussen architecten en projectmanagers werd lange tijd vertroebeld
door stereotype denkbeelden: projectmanagers stellen buitensporige eisen in (Europese)
aanbestedingen en architecten blazen te hoog van de toren en willen niet erkennen dat
projectmanagers onmisbaar geworden zijn voor opdrachtgevers zonder kennis van zaken.
Een vorig jaar door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) georganiseerde expertmeeting met vertegenwoordigers van beide kampen toonde aan dat de meningsverschillen
wel meevielen. Prompt werd een schrijfgroep opgericht om samen een voorstel uit te
werken ter verbetering van de aanbestedingspraktijk. De pennenvrucht, het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden, werd op 7 juni 2011 met gepaste trots door de
BNA en de Brancheorganisatie van projectmanagementbureaus voor ruimtelijke projecten
(NLPB) aangeboden aan de voorzitter van de VNG. Willem Hein Schenk en Norbert van
Doorn, respectievelijk voorzitter van de BNA en de NLPB, lichten dit manifest in een
dubbelinterview toe.
Hoe is de samenwerking tussen BNA en NLPB ontstaan?
Van Doorn: Een aantal van onze leden is het gesprek aangegaan met architecten. De NLPB is aan
gehaakt bij dit initiatief dat van onderop in de organisatie ontstond. Uit de gesprekken met architecten
bleek dat de meningverschillen wel meevielen. We willen allemaal hetzelfde, namelijk, de opdracht
gever zo goed mogelijk helpen.
Schenk: Ik constateer dat er teveel ruis was ontstaan tussen projectmanagers en architecten.
Daar hadden niet alleen wij, maar ook de opdrachtgevers last van. Gelukkig denken we nu samen na
over de kwaliteit en inrichting van het proces. Je zou bijna vergeten dat we kort geleden nog argwanend
tegenover elkaar stonden. Ik geloof echt dat openheid in een proces bijdraagt aan het verbeteren van
de kwaliteit. Daar zijn wij op uit.

Wilde jullie beider achterban dit manifest of komt het (ook) voort uit vragen van
opdrachtgevers?
Schenk: Het manifest maakt inzichtelijk hoe je op een goede manier een architect kunt kiezen.
We willen opdrachtgevers er vooral van overtuigen dat aanbesteden anders aangepakt moet worden.
Ze ervan te overtuigen dat je vooral op andere dan economische gronden keuzes kan maken.
Wij denken dat bijvoorbeeld een passend inzicht en aantrekkelijke communicatieve vaardigheden van
een architect veel meer economische impact hebben dan de voordelen van een lage offerte.
Gelukkig zien we daarin al veel veranderen.
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Van Doorn: Het definiëren van kwaliteit, waar we beiden mee bezig zijn, is ook nodig als je in discussie
gaat met een opdrachtgever. De projectmanager moet vaak de opdrachtgever zien te overtuigen.
Sommige partijen zien een aanbesteding puur als inkoopproces en zoeken naar de laagste prijs. 

“ Je zou bijna vergeten
dat we kort geleden nog
argwanend tegenover
elkaar stonden.”

Soms kost het moeite om die houding om te buigen naar een
proces dat gericht is op ruimtelijke en functionele kwaliteit. En dat
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Juist niet! Te vaak wordt er in aan
bestedingen een rommeltje van gemaakt: dan wordt er op een
onduidelijke mix van criteria zoals bureau, persoon, competenties
én plannen geselecteerd. Dat zorgt voor onnodig ingewikkelde en
onduidelijke procedures en processen. Je moet weten wat je wilt.
Daar helpen wij opdrachtgevers mee. Met dit manifest willen we

proberen die keuze helder te maken: je kiest een architect of je kiest een plan.
Schenk: Het manifest laat zien dat wij allebei belang hebben bij een goed georganiseerd aanbestedings
proces.
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Waarom een manifest?
Wij voelden echt de noodzaak om op een andere manier contact te leggen met de opdrachtgever.
We zijn blij dat de NLPB dat ook zo ziet. Dit verhaal moet je nadrukkelijk gezamenlijk vertellen.
De vorm van manifest, en niet een dik boek dat niemand leest, laat zien dat het om een zoekproces
gaat, niet om een dictaat of een instrument. Het is nadrukkelijk een document waar verder aan gewerkt
moet worden, dat steeds aangescherpt zal worden. Mede omdat de context voortdurend verandert.
Niet in de laatste plaats zien wij dit manifest vooral als een inleiding op KOMPAS light.
Van Doorn: Juist omdat KOMPAS light al bestaat en door beide partijen wordt gebruikt is dit initiatief
niet tot een handboek uitgegroeid. Het manifest heeft tot doel om duidelijk te maken hoe de project
managers en architecten zich tot elkaar verhouden bij dit onderwerp.

Hebben jullie afspraken gemaakt over naleving van het manifest?
Van Doorn: Het manifest wordt door de NLPB onderschreven, maar we kunnen het onze leden natuur
lijk niet opleggen. Het gebruik van het manifest komt daarmee dus steeds tot stand na een individuele
afweging van een bureau. Veel van onze leden hebben het manifest inmiddels ondertekend, en ik
verwacht dat velen nog zullen volgen.
Schenk: De groep van het eerste uur komt binnenkort weer bij elkaar om de reacties op het manifest
te bespreken en de teksten aan te scherpen. Het moet natuurlijk wel blijven leven. We werven ook nog
steeds meer ondertekenaars. En verder praten we met koepels van opdrachtgevers en enkele grote
gemeenten. Daarbij is de rol en betrokkenheid van Architectuur Lokaal vanzelfsprekend.

Wat volgt er na dit manifest?
Van Doorn: Het manifest is slechts een eerste stap. Er zijn nog wel meer aspecten die ons beiden
aangaan, waar we het over eens kunnen worden. Bijvoorbeeld de honoraria. De beoordeling van de
verhouding tussen kwaliteit en prijs kan nader bekeken worden. Verder blijft het natuurlijk een
dynamisch document. Het is goed denkbaar dat sommige punten van na verloop van tijd overbodig
worden of vervangen moeten worden door nieuwe.
Schenk: Wij willen beiden de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Door meer en vaker
gezamenlijk op te trekken kunnen we opdrachtgevers een zekere mate van comfort geven. Veel op
drachtgevers stappen direct naar een projectmanager en vergeten dat creativiteit juist in de beginfase
een belangrijke rol kan spelen bij het formuleren van de opgave. Ik wil verder ook de discussie met en
betrokkenheid van aannemers en corporaties aangaan. Die partijen zouden ook de door ons ingezette
koers moeten onderschrijven. We willen tenslotte een betere kwaliteit bereiken door integraal te
werken. Daarom moeten zoveel mogelijk partijen deze ambitie onderschrijven. Dat is hard nodig.
De huidige economische ontwikkeling versterkt de eilandjescultuur en de neiging tot allerlei separate
acties.
JaapJan Berg,
Bergpl aats
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Schenk: Daar spreekt vooral de urgentie uit, de constatering dat er echt iets moest gebeuren.

Manifest
kompa s light 2 .0
Aanbieding van het Manifest aan Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG) door Fred Schoorl (BNA) en Maurice Bakker (NLPB). Foto: Maarten van Haaff
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Winnend plan van COURAGE architecten en Mies Architectuur.

BEST PRACTICES

Apeldoorn, architectenselectie Post Zuid

Slimme combinatie levert
unieke opdracht op
De gemeente Apeldoorn startte in juli 2010 een architectenselectie voor het ambitieuze
nieuwbouwproject Post Zuid. Voor het opstellen van de selectieleidraad is dankbaar
gebruik gemaakt van KOMPAS light. De strakke planning vroeg om een ervaren architect,
toch is de ervaringslat bewust niet te hoog gelegd. De uitkomst van de procedure is
verrassend. Projectleider Martijn van Kampen en senior inkoper Jan Teunis Hartgers
kijken terug op de procedure.
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Wat waren de minimumeisen?
De omzeteis bedroeg twee keer het geraamde
jaarlijks honorarium: € 750.000 per jaar over de
afgelopen drie jaar, met een minimum van
€ 500.000 per boekjaar. Gezien de tijdsdruk - het
project moet eind 2012 opgeleverd worden - is

Wat houdt het project Post Zuid in?

relevante kennis en ervaring toch wel wenselijk.

De gemeentelijke dienst Beheer en Onderhoud is

De architect moet na opdrachtverlening direct

nu nog verspreid over zo’n veertig locaties.

aan de slag. Om de markt niet te overvragen

De intrede van wijkgericht werken maakt dat tal

verlangden we één referentieproject van mini

van locaties kunnen worden samengevoegd,

maal 1.000m2 bvo met minimaal drie van de vier

waardoor het werk in de openbare ruimte veel

functies: gemeentewerf, brandweerkazerne,

efficiënter kan worden uitgevoerd. Post Zuid

werkplaatsen/stallingen/magazijnen en

wordt een hoofdlocatie waarin tal van de huidige

personeelsvoorziening/kantoren. Deze functies

wijkposten, kantoren, werven en onderhouds

zijn gerelateerd aan het Bouwbesluit en kunnen

werkplaatsen worden samengebracht. Post Zuid

ruim worden genomen: ook een fietsenstalling

moet

11.000m2

bvo groot worden en is echt een

voldoet aan de stallingsfunctie.

unieke opgave. Verschillende gebruikers zullen in
één pand worden gehuisvest. De aanwezige
bebouwing zal vanuit het oogpunt van duur
zaamheid worden hergebruikt. Het centraal op de
kavel aanwezige stalen skelet en een betonplaat
van 50 x 50m moeten in de nieuwbouw worden
geïntegreerd. Dit zijn restanten van een ge
sloopte koelhal. De nieuwe gebruikers zijn naast
de afdeling Beheer en Onderhoud de

“Affiniteit met
duurzaamheid toon je
niet met een referentie,
maar met een
goed verhaal.”

Ambulancedienst en de Brandweer. Het wagen
park, uitrukremises, onderhoudswerkplaatsen
De winkel en magazijnen van Foenix Kringloop en

Hoe heeft u het aantal bureaus
teruggebracht naar vijf?

Reïntegratie zal ook naar het nieuwe pand

Van de veertien aanmeldingen voldeden twee niet

verhuizen. Doordat verschillende gebruikers

aan de eisen. Het aantal aanmeldingen was laag.

onder één dak aanwezig zullen zijn kan synergie

Misschien werkten de selectiecriteria afschrik

plaatsvinden tussen medewerkers en afdelingen.

wekkend. Architecten verwarren selectiecriteria

en kantoren verhuizen naar de nieuwbouw.

nogal eens met minimumeisen. Architecten

Hoe heeft u de aanbesteding voorbereid?

mochten maximaal drie referentieprojecten

Nadat het ruimtelijke programma van eisen en

indienen. Die beoordeelden we op omvang,

beeldkwaliteiteisen waren opgesteld kon de op

multifunctionaliteit, bouwkostenniveau en

drachtwaarde geraamd worden en bleek dat we

opleverdatum. Referenties ouder dan zes jaar

Europees moesten aanbesteden. Voor het opstellen

waren toegestaan, maar ontvingen wel een halve

van de selectieleidraad bleek KOMPAS light een

punt minder. Daarnaast werd gevraagd om de

goed handvat. De toelichtingen en aanbevelingen

architectuuropvatting en bureauvisies op duur

waren erg nuttig doordat bijvoorbeeld wordt

zaamheid, functionaliteit en flexibiliteit. Dat soort

uitgelegd hoe je de markt niet overvraagt.

zaken moet je inhoudelijk beoordelen, niet kwan

De leidraad hebben we op een aantal plaatsen

titatief ‘meten’. Zo is de duurzaamheid van een

aangevuld met eigen informatie. We hebben

project in hoge mate afhankelijk van de vraag van

bewust niet gekozen voor total engineering.

de opdrachtgever. Duurzaamheid kan ook blijken

We willen dat de adviseurs op basis van gelijk

uit de bedrijfsvoering van het bureau. Affiniteit

waardigheid in het proces stappen. De installaties

met duurzaamheid toon je niet met een referentie,

zijn ook erg belangrijk. Dan kies je niet voor een

maar met een goed verhaal.

ontwerpteam onder leiding van de architect.
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“KOMPAS light
legt goed uit hoe je de
markt niet overvraagt.”
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Wat moesten de geselecteerde bureaus
indienen in de gunningsfase?

kwaliteit aan elkaar te kunnen relateren is na de

Een bureau maakt al kosten genoeg bij een

honorariumopgaaf geopend. Dit bedrag is door

aanbesteding. Wij hebben de uitvraag beperkt.

duizend gedeeld en dit getal door het punten

De geselecteerde bureaus is om een honorarium

aantal op kwaliteit. De partij met de laagste

opgave en visie op de opgave gevraagd.

score heeft de economisch meest voordelige

We zochten de klik met de architect, dus is vragen

inschrijving gedaan. Om ongewenste uitkomsten

om een ontwerp ook niet verstandig. Voor een

te voorkomen zijn vooraf wel verschillende

goed ontwerp is interactie met de gebruiker

scores ingevoerd om de mogelijke uitkomsten te

nodig en het eerste contactmoment is pas tijdens

simuleren. In de afwijzingsbrief werd de eigen

de presentatie. Architecten willen zich graag

score en de winnende score vermeld en per

onderscheiden en doen dit beeldend. Als dan niet

subgunningscriterium de wijze waarop de in

om een ontwerp gevraagd wordt doen ze dit op

schrijving zich verhoudt tot die van de winnaar.

kwalitatieve beoordeling de envelop met de

andere manieren, zoals de vorm van de inschrijving
of presentatie. De partij die de opdracht gaat uit

Welk bureau kreeg de opdracht gegund?

voeren is de komende twee jaar wel je partner,

De procedure leverde een verrassende winnaar

dus ga je tijdens de visiepresentatie op zoek naar

op: de combinatie van het Apeldoornse bureau

een klik. Deze is in de vorm van het gunnings

COURAGE architecten met Mies Architectuur uit

criterium ‘kwaliteit ontwerpteam’ beoordeeld.

Ede (voorheen VDH Architecten). Zij hebben een
slimme combinatie gevormd. Courage had een

Hoe heeft u de inzendingen beoordeeld?

sterke architectonische visie die goed aansloot

De gunningscommissie bestond uit vertegen

bij onze projectambities, maar voldeed niet zelf

woordigers van de gebruikers en de gemeente.

standig aan de minimumeisen en heeft daarom

Expertise op het gebied van architectuur en

samenwerking gezocht met het ervaren bureau

stedenbouw werd ingebracht door een steden

Mies Architectuur. De bureaus vullen elkaar

bouwkundige. De inschrijvingen zijn eerst door

uitstekend aan en konden daardoor succesvol

de individuele leden beoordeeld. Hierna is de

inschrijven. We zijn tot nu toe zeer tevreden met

gunningscommissie in een plenaire sessie tot

de winnaars en we zijn natuurlijk ook trots dat

een unaniem eindoordeel gekomen. Per inschrijving

een lokaal bureau deze opdracht verworven

hebben we de motivatie uitgeschreven, wat erg

heeft.

handig is om het gunningsbesluit naar de afge
wezen inschrijvers te motiveren. Om prijs en

36

(MG, BT)

kompa s light 2 .0

37

gids
kompa s light 2 .0

Proportionaliteit
In 2004 komt op Europees niveau een nieuwe aanbestedingsrichtlijn tot stand. Die richtlijn verruimt
de mogelijkheden om opdrachten te bundelen, onder meer door introductie van de raamovereen
komst en de aankoopcentrale. Om tijdige implementatie van de richtlijn in Nederland zeker te stellen,
wordt de tekst van de richtlijn in 2005 nagenoeg ongewijzigd opgenomen in het Besluit aanbeste
dingsregels overheidsopdrachten (Bao). Het kabinet kondigt tegelijkertijd aan met een nieuwe wet te
komen. Het wetsontwerp daarvoor volgt in 2006. Inhoudelijk wijkt dit wetsontwerp nauwelijks af van
het Bao. Voor de Eerste Kamer is dat in 2009 (mede) aanleiding om het wetsontwerp te verwerpen.
In 2010 verschijnt een nieuw ontwerp voor een

Wat i s de Gid s Prop or tion a l iteit ?
In oktober publiceerde de minister van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie de Gids Proportionaliteit.
Een ‘consultatiedocument’, waarop iedereen kon reageren.
Dit document is niet los te zien van het voorstel voor de
nieuwe Aanbestedingswet (2010) waarover besluit
vorming loopt. De Aanbestedingswet moet een generieke
wet worden; niet alles wordt erin voorgeschreven.
Daarom wordt er ‘flankerend beleid’ ontwikkeld dat aan
bestedende diensten praktische handvatten moet bieden.
De Gids Proportionaliteit valt onder dit flankerend beleid.
Ook deze gids is nog niet vastgesteld. In de Tweede Kamer
gaan stemmen op om de Gids Proportionaliteit alsnog in
de voorgenomen nieuwe Aanbestedingswet op te nemen.
Prof. mr. Jan Michiel Hebly, voorzitter van de schrijfgroep
van de Gids Proportionaliteit, gaat in op de actuele context.

aanbestedingswet (ontwerp AW) met een nieuwe
aanpak. Die nieuwe aanpak is voor een belangrijk
deel te verklaren door de focus die het kabinet
richt op de belangen van het midden- en klein
bedrijf (mkb). Deze focus leidt tot het
opwaarderen van het proportionaliteitsbeginsel
tot een leidend beginsel van aanbestedingsrecht,
naast het gelijkheidsbeginsel en het trans
parantiebeginsel; in het wetsontwerp worden de
drie beginselen thans in één adem genoemd.
Het beginsel wordt ook uitgewerkt. In het wets
ontwerp wordt specifiek aangegeven op welke
onderwerpen dit beginsel met name (dus niet-
limitatief) betrekking heeft: de uitsluitingsgronden, de inhoud van en het aantal te stellen
geschiktheidseisen, de te stellen termijnen, de
gunningscriteria en een vergoeding voor hoge
kosten van een inschrijving. Bij nota van wijziging

worden daar nog aan toegevoegd: het al of niet samenvoegen van opdrachten en de voorwaarden van
de overeenkomst. Ten aanzien van al deze onderwerpen mag een aanbestedende dienst bij de voor
bereiding en het tot stand brengen van een overheidsopdracht in de toekomst aan de inschrijvers en
de inschrijvingen uitsluitend nog eisen, voorwaarden en criteria stellen, die in redelijke verhouding
staan tot het voorwerp van de opdracht (artikel 1.7 ontwerp AW). De praktische uitwerking van het
proportionaliteitsbeginsel wordt niet in de wet opgenomen, maar overgelaten aan flankerend beleid.
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In het kader van dit flankerend beleid stelt de minister (onder meer) een schrijfgroep proportionaliteit
samen, bestaande uit twee personen vanuit de groep van aanbestedende diensten en twee personen
vanuit het inschrijvende bedrijfsleven onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Opdracht aan de
schrijfgroep is om door het opnemen van best practices inzichtelijk te maken wat in een bepaalde
situatie doorgaans wel en niet proportioneel is (memorie van toelichting, paragraaf 5.1).
In augustus 2011 publiceert de schrijfgroep haar consultatiedocument Gids Proportionaliteit. In deze
Gids beschrijven de leden van de schrijfgroep hun gezamenlijke visie op de praktische invulling van het
beginsel met name aan de hand van de in het wetsontwerp AW genoemde onderwerpen. Zo worden
glijdende schalen geïntroduceerd voor redelijke geschiktheidseisen (welke eisen, welke omvang) en de
keuze voor een aanbestedingsprocedure (onderhands of openbaar). Ook wordt uitgebreid ingegaan op
de mogelijkheden om onnodige clustering van opdrachten te voorkomen. In feite vormt de Gids een
stap in het bewustwordingsproces van de opstellers van aanbestedingsdocumentatie: iedere over
heidsopdracht verdient een eigen, individuele voorbereiding met eigen, individuele afwegingen.
De dwingende formulering van het proportionaliteitsbeginsel in het ontwerp AW (‘Een aanbestedende
dienst … stelt … uitsluitend eisen …’) leidt daarbij in de Gids tot het uitgangspunt van ‘comply or explain’:
toepassing van de richtsnoeren van de Gids wordt redelijk geacht, afwijking is mogelijk maar moet
worden gemotiveerd.
Het consultatiedocument van de Gids Proportionaliteit is tijdens de totstandkoming uitvoerig besproken
met belanghebbende organisaties. Daarnaast heeft het document in het najaar van 2011 ter consultatie
voorgelegen. Volgens de oorspronkelijke planning zou dan in het voorjaar van 2012 een definitieve versie
volgen, maar recente ontwikkelingen lijken dit voornemen te doorkruisen: de Tweede Kamer wil de
Gids een verplichtend karakter geven hetgeen tot tekstuele aanpassing zou kunnen noodzaken en de
Europese Commissie heeft eind december 2011 het ontwerp voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn
ingediend die na goedkeuring tot aanpassing van de (Nederlandse) aanbestedingsregelgeving zal moeten
leiden.
Officiële invoering van de Gids Proportionaliteit kan dus misschien nog wel even duren, maar dat
behoeft aanbestedende diensten er geenszins van te weerhouden de redelijke en breed gedragen
richtsnoeren uit de Gids bij de voorbereiding en uitvoering van hun aanbestedingen alsnog vrijwillig toe
te passen.
Jan Michiel Hebly,
voorzitter schrijfgroep Gids Proportionaliteit
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Impressie Campusplein, Vrije Universiteit Amsterdam.

BEST PRACTICES

Amsterdam, niet-openbare aanbesteding in percelen
Campusplein Vrije Universiteit

Kiezen voor een
projectarchitect
Begin 2011 had het Steunpunt contact met Marco Michelotti van Tenderplan over het
opzetten van een aanbestedingsprocedure voor het nieuwe universiteitsgebouw van de
Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Toen was al duidelijk dat het een ongebruikelijke
procedure zou worden. Onlangs presenteerde de VU met gepaste trots de winnaar van 
de aanbesteding. Michelotti licht deze ongebruikelijke procedure toe.
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niet uit. We selecteerden een projectarchitect in

Het gaat om een complex project met drie bouw

plaats van een bureau omdat deze moest samen

delen: een parkeergarage met twee torens – het

werken met de gebruikers. Dan wil je deze

nieuwe universiteitsgebouw van de VU en een

architect leren kennen. Bij bureaukeuze is er

later te ontwikkelen zgn. Alliantietoren. Alleen de

geen enkele garantie dat de projectarchitect van

parkeergarage en de VU-toren waren onderdeel

de referenties jouw opdracht zal uitvoeren.

van de aanbesteding. Eerst moest een bouworga
and build of bouwteam? De VU wilde invloed heb

De geschiktheidseisen ogen bescheiden.
Een bewuste keuze?

ben op de ontwikkeling van haar gebouw. Dus

De VU hield de eisen bewust laag om ook goede,

heb ik een traditionele aanbesteding geadvi

kleine bureaus een serieuze kans te geven.

seerd. Dan contracteer je eerst een ontwerpteam

Zoveel mogelijk architecten moesten zich in de

en later een aannemer. Dan stel je de vraag

nadere selectie kunnen presenteren. Dan moet je

welke disciplines je nodig hebt, hoe bundel je die,

niet overdreven kwantitatieve geschiktheidseisen

en wat kost dat? Wat moet Europees aanbesteed

stellen, dat is helemaal niet nodig. Kwaliteit komt

worden, wat kan onderhands?

toch wel bovendrijven. We hebben wel eisen ge

nisatievorm gekozen worden: traditioneel, design

steld, we zochten solide partners. We verlangden

“Het is buitengewoon
lastig om in een
rollenspel deel te nemen
én te beoordelen.”

een omzet van minimaal € 1 miljoen, een passende
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en één
referentie van de beoogde projectarchitect die
niet opgeleverd of een universiteitsgebouw
hoefde te zijn.

Hoe zat de nadere selectie in elkaar?
We kwamen uit bij een Europese aanbesteding in

We vroegen zes algemene visies op verschillende

drie percelen: architectonisch ontwerp, installatie

thema’s van de opdracht. Iedere visie moest toe

advies en constructieadvies. De VU stelde een

gelicht worden met twee referentieprojecten van

programma van eisen op. Het is een complexe

de projectarchitect. De visies en referenties zijn

opdracht qua functies én relaties met de omgeving.

afzonderlijk beoordeeld. De architecten werden

Dat geef je niet zomaar uit handen. De VU stelde

uitgedaagd om zich op een visie op elk van de

een tenderboard in die toeziet op een zorgvuldige

thema’s te concentreren, los van gerealiseerd

aanbesteding. Voor de aankondiging van de aan

werk. We beoogden een soort filterfunctie. Als je

besteding heeft Stibbe de procedure juridisch

begint bij referenties, worden de visies teveel ge

getoetst. Vanuit mijn eigen archief heb ik de

laden vanuit de projecten, denk aan de ambities

markt verkend en heb ik informatie ingewonnen

van de opdrachtgever, beschikbaar budget etc.

bij het Steunpunt van Architectuur Lokaal over de
aanpak: wat ga je vragen?

Hoe reageerde de architectenbranche op
de selectiefase?

Waarom is niet gekozen voor een integraal
ontwerpteam?

De vragen hadden allemaal betrekking op verdui

Omdat er veel meer geschikte architecten zijn

van de selectiefase ontvingen alle deelnemers

dan geschikte installatieadviseurs en construc

een brief met een scoreoverzicht en motivering

teurs. Er meldden zich 37 architectenbureaus

van de beoordeling. De afgevallen architecten

aan tegenover 14 installatieadviseurs en 12 con

waren natuurlijk teleurgesteld, maar vonden de

structeurs. Als we voor een ontwerpteam hadden

motivering wel duidelijk.

delijkingen, niet op de procedure. Aan het eind

gekozen, zouden slechts 12 architectenbureaus
meer mededinging en ben je als opdrachtgever

Was er contact met de geselecteerde gegadigden aan het begin van de gunningsfase?

beter in staat om in elk perceel de beste architect

Voor iedere inschrijver organiseerden we een

en de beste adviseur te kiezen. Natuurlijk zijn er

pre-bid meeting. Een comité van de VU bezocht

ook nadelen: de leden van het team kiezen elkaar

een referentieproject van de inschrijver.

hebben kunnen deelnemen. Bij percelen is er
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Zo konden beide partijen elkaar leren kennen.

lastig om tegelijkertijd in een rollenspel deel te

Alle architecten waren positief over deze aanpak.

nemen én te beoordelen. Daarom hebben we

Deze bijeenkomsten speelden echter geen rol in

objectieve, deskundige beoordelaars van Motion

de beoordeling.

Consult ingeschakeld. Hoewel de architecten het
spannend vonden en er in het begin sprake was

Wat moesten de inschrijvers indienen en
hoe werd dat beoordeeld?

van enige nervositeit, waren ze uiteindelijk

De architecten moesten een visie en een plan van

lingsinstrument.

enthousiast over het assessment als beoorde

aanpak indienen en, separaat, een prijs. Onderdeel
van het plan van aanpak was een beoordeling op

De beoordeling van de prijs valt ook op

de competenties van de projectarchitect. Dat was

Om prijsduiken niet te belonen hanteert Tender

erg belangrijk, de architect moest over een aan

plan een exponentiële functie voor de waardering

tal competenties beschikken om de kans op

van de prijs. Bovendien kon op prijs slechts 30%

succes te vergroten. Deze competenties hebben

van het totaal aantal punten gescoord worden.

we benoemd en apart beoordeeld in een

Als de prijs te dominant wordt, heb je een ander

assessment door een professioneel extern

soort aanbesteding. De VU wilde de best moge

bureau. Tenslotte moest de projectarchitect de

lijke architect voor een redelijke prijs. De grafiek

inschrijving in een presentatie voor de beoorde

in de leidraad die het scoreverloop op prijs toont

lingscommissie toelichten. De beoordeling was

geeft duidelijk aan waar een concurrerende prijs

zeer transparant. Eerst heeft de beoordelings

gezocht moet worden: lager inschrijven had

commissie het schriftelijke deel van de

nauwelijks zin en door hoger in te schrijven prees

inschrijving beoordeeld en vervolgens de

de architect zich al snel uit de markt.

presentatievaardigheid van de projectarchitect.
Daarna werd de score van het assessment toe

Hoe kijkt u terug op de aanbesteding?

gevoegd. Als laatste opende de notaris de

Ik vond het een uitdagende selectie omdat de 

enveloppen met de prijsopgave. Nadat alle

VU een hoog ambitieniveau hanteerde en er veel

scores verwerkt waren, bleek Meyer en Van

belangstelling voor zou bestaan. De VU had de

Schooten Architecten de ideale partner voor de

durf om een architect met visie te selecteren in

VU te zijn.

plaats van een kant en klaar ontwerp. Dat heeft
geleid tot een keuze die aan alle wensen van de

Een assesment is ongebruikelijk

VU tegemoetkomt.

Het zo objectief mogelijk beoordelen van compe
tenties is een vak apart. En het is buitengewoon
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DEBAT KOMPAS OPEN OPROEP

Alternatief: architectuurprijsvragen met KOMPAS Open Oproep
Debat onder leiding van Jan Brouwer vm Rijksadviseur Infrastructuur met Willem Hein Schenk voorzitter BNA,
Peter Swinnen Vlaams Bouwmeester, Peter Kuypers projectleider provincie Utrecht voor de ontwikkeling
Fort Vechten.
Jan Brouwer introduceert de Vlaamse

De Vlaamse Open Oproep

inzendingen aan de voorwaarden voldoen.

Open Oproep als een prachtig instrument,

Swinnen licht de procedure toe. Eerst

Alle architecten wiens voorstel voldoet

dat onder architecten populair is en boven

wordt in een intensieve dialoog met de

gaan door naar een onderhandelings

dien erg effectief lijkt te zijn. Peter Swinnen

bouwheer de projectdefinitie, de ambities,

procedure waarin ze hun projectvoorstel

voegt hieraan toe dat de Open Oproep ook

vastgelegd. Dan worden de opdrachten in

‘live’ aan de bouwheer mogen presenteren.

bij publieke opdrachtgevers een succes is.

bulk gepubliceerd. Architecten geven aan

De bouwheer kiest vervolgens één bureau

Dat succes stoelt op drie karakteristieken:

in welke opdracht(en) zij geïnteresseerd

voor verdere onderhandeling. Het Team

de aankondiging in bulk maakt een effi

zijn en dienen hun porfolio in. De Vlaams

Vlaams Bouwmeester is ook in de onder

ciënte inzet van middelen mogelijk, de

Bouwmeester maakt een eerste selectie

handelingsprocedure betrokken.

bouwheer wordt aangesproken op zijn

van tien portfolio’s per opdracht. Hij onder

Willem Hein Schenk ziet een Nederlandse

maatschappelijke verantwoordelijkheid,

steunt de bouwheer om hieruit drie tot

Open Oproep wel zitten. Maar hoe kiest

waarbij de formulering van ambities

zeven portfolio’s te kiezen. De betreffende

Swinnen tien portfolio’s? Swinnen hanteert

centraal staat, en de vertrouwensrelatie

bureaus worden na een briefing uitgenodigd

een diverse manier om verschillende

tussen ontwerpers en publieke bouwheren,

voor een besloten prijsvraag en ontvangen

categorieën te adresseren: jonge en oude,

de intensieve begeleiding van bouwheren

elk een ontwerpvergoeding. Dat is cruciaal

ervaren en onervaren, lokale, nationale en

door Team Vlaams Bouwmeester moedigt

volgens Swinnen. De inzendingen worden

internationale bureaus. Hij streeft naar een

bouwheren aan engagement te tonen.

beoordeeld door een jury die bekijkt of de

zo breed mogelijke selectie, zodat de
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bouwheer ook echt wat te kiezen heeft.

Transactiekosten

de zaal positief. Er zijn wel vragen over de

Ook probeert hij altijd één wildcard te

Schenk wijst op de enorme transactie

‘juridische hardheid’ en verschillen tussen

verstrekken voor de prijsvraag om het

kosten: in een jaar tijd stegen de deelname

de Vlaamse en Nederlandse situatie.

debat breder te trekken.

kosten van architecten aan aanbestedingen

Swinnen benadrukt dat de Open Oproep

met 50%, terwijl de opdrachtwaarde 40%

‘EU-proof’ is, maar begrijpt dat aan

Parallellen

kromp. De deelname-eisen moeten omlaag

passingen voor de Nederlandse situatie

Peter Cuypers ziet parallellen met ‘zijn’

en ontwerpvergoedingen omhoog. Volgens

noodzakelijk zijn. Zijn vurige wens is de

prijsvraag voor het bezoekerscentrum van

Swinnen willen architecten vaak hun maxi

Open Oproep als een Europese franchise

Fort Vechten. De provincie had al ervaren

male kunnen etaleren en verzetten zij zo

weg te zetten in buurlanden, eventueel met

architecten voor het masterplan van het

teveel werk. Architecten moeten meer

aanpassingen, mits de essentie overeind

Fort en wilde jong
talent de kans
geven voor deze

‘De Europese aanbestedingspraktijk
kan vanaf onderop verbeterd worden.’

prestigieuze over

Peter Swinnen

in zichzelf geloven;

blijft. Zo kan de Europese aanbestedings

ook met beperkte

praktijk van architectendiensten vanaf

middelen kan

onderop verbeterd worden. Schenk ziet

resultaat neergezet

graag dat de nieuwe Rijksbouwmeester

heidsopdracht. Via contacten en een

worden. In de toekomst zal Swinnen

een centrale rol vervult bij een Nederlandse

speurtocht op internet werd een eerste

strikter voorschrijven wat er ingediend

Open Oproep, zodat kennis en advies

selectie gemaakt van tien jonge bureaus.

moet worden; niet alleen om architecten te

centraal beschikbaar is voor de veelal

Die moesten een beknopte visie en

beschermen, maar vooral om te voorkomen

onervaren publieke opdrachtgevers.

referentiebeelden indienen op basis

dat opdrachtgevers een verkeerd beeld

Daar is ook het Steunpunt voor. Brouwer

waarvan de jury er drie selecteerde voor

voorgeschoteld krijgen. Wat niet gevraagd

constateert voldoende draagvlak;

een betaalde meervoudige opdracht.

wordt, wordt niet beoordeeld. Ook Kuypers

Architectuur Lokaal kan aan de slag met de

De provincie wilde toch een bredere keus,

heeft dat niet gedaan.

ontwikkeling van een Nederlandse Open

dus werd er een extra wildcard verstrekt.

Oproep.

De deelnemers moesten een eerste schets

Een Nederlandse variant?

met kostenraming maken tegen een

Op de vraag van Brouwer of de Open Oproep

ontwerpvergoeding van € 5.000.

opnieuw iets voor Nederland is, reageert

[MG]
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Architectuur is
een traag process
Een jaar geleden startte Architectuur Lokaal met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen
en de Duitse Bundesstiftung Baukultur een internationale kennispool om het
aanbesteden op Europees niveau beter af te stemmen. Over de Vlaamse Open Oproep
zijn Nederlandse architecten vaak enthousiast. Criticus Christophe Van Gerrewey
sprak er verder met Swinnen over in de gloednieuwe nieuwe huisvesting van het
Team Vlaams Bouwmeester in de Ravensteingalerij in Brussel.
Wat is de opdracht van de Vlaams Bouwmeester, in vergelijking met andere
architectenorganisaties?
Het Team Vlaams Bouwmeester is geen architectenorganisatie: wij beschouwen de ontwerper niet als
doel maar als middel, als een tussenweg om het publiek opdrachtgeverschap in Vlaanderen naar een
hoger niveau te tillen. Wij moeten een bouwcultuur installeren, en dat doen we door de publieke
bouwheer te begeleiden en te adviseren.

Bestaat op alle beleidsniveaus de reflex om jullie aan te spreken?
Op het lokale niveau loopt alles relatief goed: de overheden doen op eigen initiatief een beroep op
ons. Op het regionale niveau - en dan doel ik op grote dossiers - zijn wij enkel gemachtigd om een nietbindend advies te geven. Op dit groter niveau worden we nog te weinig geconsulteerd, en hebben we
onvoldoende slagkracht. Hier ligt een taak voor ons om te bewijzen dat onze inbreng waardevol is.

Jullie hebben ook stedenbouwkundige ambities.
We hebben een uitdagende en ondersteunende functie. Als het groot geheel goed functioneert, kunnen
er ook op kleinere schaal belangrijke dingen gebeuren. Daarom assisteren we bij het opstellen van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, een opvolger voor het Ruimtelijk Structuurplan. We formuleren geen
antwoorden, maar we helpen de juiste vragen stellen. Met het Vlaams Architectuurinstituut VAi maken
we daarover een tentoonstelling op de komende architectuurbiënnale in Venetië.

Is de tijd voor die ambities rijper dan tien jaar geleden?
Absoluut. De functie van de Vlaams Bouwmeester maakt constant een evolutie door. Het is mijn taak
om de actuele missie van de Bouwmeester te definiëren. Je zou kunnen denken dat er een ‘machine’
bestaat die nu verder kan zonder Bouwmeester. Daar ben ik het niet mee eens. We maken deel uit van
de overheidsadministratie, maar net daarom is de Bouwmeester nodig, om nieuwe prioriteiten te
stellen, om in te spelen op ontwikkelingen, om te vermijden dat het team een zuiver administratieve
aangelegenheid wordt.
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V L A A M S B O U W M E E S T E R | Peter Swinnen

OPEN OPROEP
De Open Oproep vindt zijn wortels in Nederland. Aan het einde van de vorige eeuw introduceerde
Rijksbouwmeester Wytze Patijn deze aanpak: een procedure voor architectenselecties bij rijks
overheidsopdrachten die de administratieve lasten en rompslomp voor architecten aanzienlijk
beperkte. De Rijksgebouwendienst publiceerde eenmaal per jaar een lijst met voorgenomen
projecten. Architecten konden zich aanmelden voor specifieke of alle opdrachten op die lijst.
Aanmelding geschiedde door een portfolio in te dienen. Voor iedere afzonderlijke opdracht
overlegde het Atelier Rijksbouwmeester met de gebruiker over de opgave en de te hanteren
selectiecriteria en checkte het Atelier welke aangemelde architecten voldeden aan de formele
K OMP A S o p e n o p r o e p

criteria. Dat resulteerde in een lijst van geschikte architecten voor de opdracht. Uit deze lijst
selecteerde de Rijksbouwmeester samen met de gebruiker vijf ontwerpers, die uitgenodigd
werden voor een meervoudige opdracht. Daarna deed de Rijksbouwmeester namens de
beoordelingscommissie - die bestond uit hemzelf, de gebruiker, de Rijksgebouwendienst en
eventueel onafhankelijke deskundigen - een gemotiveerde voordracht aan de opdrachtgever.
In Nederland is deze procedure vanwege de juridische haken en ogen in onmin geraakt. Maar in
Vlaanderen pakte Bob van Reeth, die in 1999 als eerste Vlaams Bouwmeester werd benoemd,
de Open Oproep op en zette hem in aangepaste vorm door voor de Vlaamse gemeenten die zijn
hulp vroegen bij architectenselecties. Onder zijn opvolgers Marcel Smets en Peter Swinnen werd
de Vlaamse Open Oproep een groot succes.

Je hebt ook Europese ambities.
We bekijken onze taak binnen een groter kader. Er dienen zich andere partners aan en andere
invloedssferen. Een van onze ambities is de Open Oproep ook elders ingang te laten vinden, zodat de
positieve aanbestedingscultuur zich verspreidt, maar ook zodat er een interessant informeel netwerk
ontstaat voor Vlaamse ontwerpers - net zoals er nu vaak Europese architecten deelnemen aan onze
Open Oproep.

Heb je de procedure van de Open Oproep veranderd?
We werken digitaal nu: portofolio’s zijn compacter, dossiers worden op iPads gelezen. We willen er voor
zorgen dat ontwerpers voor een Open Oproep niet meer materiaal produceren dan nodig is. Een keuze
van een ontwerper door de bouwheer kan ook op basis van vertrouwen gebeuren. Schetsontwerpen

‘Dossiers worden
op iPads gelezen’

hoeven niet tot het laatste toilet uitgewerkt zijn. Als een bouwheer een maquette
wil, wordt dat op voorhand vermeld en gebudgetteerd. We hebben de minimum
verloning opgetrokken. Daarnaast willen we het externe jurylid ook na de
gunning bij de zaak betrekken, tot aan de bouwaanvraag, zodat de keuzes niet
verwateren. Ook daarom wordt de bouwheer verplicht een projectregisseur aan

te stellen. Zo zijn er nog kleine wijzigingen - en wat ik erg belangrijk vind: de presentaties gaan door in
het Atelier Bouwmeester in Brussel, en niet langer bij de bouwheer. De discussie kan objectiever
worden gevoerd buiten de eigen lokale sfeer.

Voor elke ontwerpopdracht worden tien bureaus gekozen, waaruit er vijf worden
geselecteerd samen met de bouwheer. Wie maakt de eerste selectie?
Ik - en ik geef toe: dat blijft potentieel de achilleshiel van de procedure. Maar het heeft opnieuw met
vertrouwen te maken: de selectie gebeurt inclusief, en vaak bewust breed. We zetten verschillende
bureaus bij elkaar, niet alleen specialisten of gevestigde waarden, en er zit minstens één wildcard bij.
De keuze maakt de wedstrijd spannend en de discussie wordt interessant, en daarom is deze fase
noodzakelijk. En wij ondersteunen de procedure, maar wij maken niet de finale keuze. Dat doet de
bouwheer.
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Hoe zorg je dat de bouwheer ‘de juiste keuze’ maakt? Is het je taak een bouwheer een
stoomcursus architectuur te geven?
Dat hoeft niet noodzakelijk razendsnel te gaan. Niets van wat wij doen is eenmalig, we werken volgens
een graduele logica. We zien tot ons plezier dat bouwheren vaak terugkomen voor een tweede Open
Oproep - meestal bij een volgende bouwmeester, maar dat is niet erg. Architectuur is een traag proces.

Er wordt steeds vaker geopperd om het proces nog uit te breiden, door in PPS- of DBFMOconstructies ook de financiering of het onderhoud van publieke gebouwen aan de privésector uit te besteden. Denk je dat de Open Oproep deze kwesties ook moet behandelen?
Dergelijke constructies kosten veel meer energie omdat je partijen bij de zaak betrekt met puur
commerciële en eigenlijk zonder maatschappelijke belangen. We ontwikkelen een handleiding om de
bouwheer te assisteren in de omgang met PPS-procedures, vooral om eerst na te gaan of een PPS wel
een goed idee is. En ik denk dat er inderdaad een nieuwe overkoepelende procedure nodig is, maar het
is niet onze taak om die op te stellen - wij zijn met architectuur bezig.

Zoals je zei heb je met het Atelier Bouwmeester nu ook zelf voor architectuur gekozen:
wil je het ambt en het team met een uitgesproken plek verbinden?
Toen ik nog stagiair was heb ik het atelier bezocht van Jo Coenen, toen hij Rijksbouwmeester was in
Den Haag. Dat sprak mij erg aan: je zag dat er ginds gewerkt werd, de functie werd samen met de plek
en de activiteit letterlijk zichtbaar. Ik vind dat ook belangrijk voor het Team Vlaams Bouwmeester: zowel
de functie als de acties worden met een plek verbonden, er ontstaat een zichtbaarheid die overtuigend
en wervend werkt. De Open Oproep heeft een eigen plek, die permanent is, wat tijd en energie uitspaart.
Ik denk niet dat wij louter in een kantooromgeving kunnen functioneren. Daarom zitten we nu, na lang
zoeken, in de rotonde van de Brusselse Ravensteingalerij, langs de voetgangerspassage tussen het
Centraal Station en Bozar, tussen allerlei verschillende programma’s. Dat wil niet zeggen dat we op die
manier het grote publiek willen bereiken (zoals bijvoorbeeld het Vlaams Architectuur Instituut (VAi) maar de inspanningen worden wel aanwezig gesteld.
Christophe Van Gerrewey,
criticus
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“Een Nederlandse
architect zonder kennis
van de Duitse mentaliteit,
een Duitser in dienst
of een partnerbureau
in Duitsland is
nagenoeg kansloos.”
De keuze voor een prijsvraag betekent meer
engagement voor een opdrachtgever dan een
onderhandeling. Prijsvragen worden meestal
georganiseerd door architectenbureaus. Ook
daarom zijn de deelnamevoorwaarden bijna altijd
redelijk en doordacht. De meeste prijsvragen
betreffen architectendiensten, maar steeds vaker
Winnende inzending van de internationale prijsvraag Reconstruction of
the Berlin Castle / Construction of the Humboldt-Forum on the site of the
Berlin Castle (2008), ontwerp Franco Stella, in samenwerking met
Michelangelo Zucchini.

betreft het ook opdrachten voor integrale
ontwerpteams. Prijsvragen worden aangemeld
bij de Architektenkammer. Die toetst het wedstrijd
reglement aan de regels en verstrekt een

In Duitsland zijn architectenselecties al zeer
lang formeel geregeld. Er zijn twee dominante
aanbestedingssystemen, elk met zijn eigen
regelgeving: een prijsvragensysteem en één
voor onderhandelingsprocedures. De opdracht
gever kan voor beide systemen kiezen. Als de
procedure eenmaal is gekozen, geldt de
toepasselijke regelgeving voor de deelnemende
architecten (en eventueel andere adviseurs) en
de overheidsopdrachtgever.

registratienummer als deze aan de regels voldoet.
Er is vrijwel altijd een zeer goed voorbereid
programma van eisen beschikbaar dat precies
voorschrijft waaraan de inzendingen moeten
voldoen. Hierdoor bestaan geen misverstanden
over wat wel of niet geleverd moet worden.
De gevraagde prestatie is vergelijkbaar met een
Nederlands Voorlopig Ontwerp, inclusief
berekeningen van oppervlaktes en kostenschatting.
Dit moet serieus genomen worden; de inzending
is een contractueel document, waar architect en
opdrachtgever later een beroep op kunnen doen.
Duurzaamheid, in de zin van energiezuinigheid,
speelt een belangrijke rol in Duitsland. De politieke
druk hieromtrent gaat ver. Daarom vind je
uitvoerige toelichtingen over duurzaamheid in
inzendingen, maar ook in de analyseteksten van
technische jury’s neemt het een prominente
plaats in.
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Alle inzendingen worden beoordeeld door een
vakjury. Deze jury bestaat uit vaklieden en
vertegenwoordigers van de opdrachtgever.
Vaklieden worden door de Architektenkammer
aangesteld, ook ter bewaking van de procedure.
De vaklieden hebben altijd een absolute
meerderheid van ten minste één lid. In Duitsland
is men van mening dat vaklieden deskundig zijn
en de opdrachtgever desnoods moeten kunnen
overstemmen. Vanwege de heftige discussies
wordt een dergelijke stemming ook wel Kampf
abstimmung genoemd. Deze manier van stemmen
is ongebruikelijk. De ervaring leert dat opdracht
gevers na de prijsvraag regelmatig afwijken van
het juryadvies om alsnog hun zin te krijgen. Het
is dus nuttig elkaar te overtuigen en niet te over
stemmen. Voordat de vakjury beoordeelt,
analyseert een technische jury alle inzendingen
op volledigheid, maar ook op kosten, efficiency,
duurzaamheid enzovoort. De technische jury

worden uitgenodigd op basis van soepelere

rapporteert haar bevindingen aan de vakjury.

condities. De gevraagde omzet wordt laag gesteld

De aanwijzing van een winnaar door de vakjury

en wordt ook niet als uitsluitend criterium

betekent niet dat de opdrachtgever aan de letter

gebruikt. Neem de prijsvraag voor het nieuwe

lijke uitvoering van het winnend ontwerp vastzit.

Stadtschloss van Berlijn. De bouwsom is ongeveer

Ook in Duitsland wordt na de prijsvraag het ont

€ 100 miljoen, het verwachte honorarium van de

werp vaak flink aangepast. Echter, de strategisch

winnende architect zal dan zo’n € 8-9 miljoen

ruggengraat blijft intact. Men moet voorzichtig

bedragen. De vereiste jaarlijkse minimumomzet

zijn met wijzigingen van het concept. Een andere

voor de mededingende architecten werd vast

deelnemer zou bezwaar kunnen maken wanneer

gesteld op € 300.000. Voor Duitse begrippen was

het ontwerp van de winnaar steeds meer op zijn

dit een hoog bedrag, waar men zich indertijd

- wel afgewezen - ontwerp begint te lijken.

zelfs voor verontschuldigd heeft. Bij besloten

Er bestaan verschillende soorten prijsvragen.

prijsvragen worden tussen 25 en 40 bureaus

Met name de niet-openbare prijsvraag (prijs

uitgenodigd. Er is bijna nooit een vergoeding.

vraag met voorselectie) is tegenwoordig populair.

Voor deelnemende architecten is de kans om te

Om in te schrijven moet slechts een geringe

winnen statistisch klein, de benodigde investeringen

inspanning worden gedaan. Wat betreft de deel

echter fors. Door de economische malaise zijn er

namevoorwaarden, volstaat een standaard eigen

gelukkig ook nieuwe trends. Zo beperkt het BBR

verklaring. De geëiste referenties zijn vaak ruim

(de Duitse RGD) het aantal deelnemers aan zijn

geformuleerd. Jonge en/of kleine bureaus

besloten prijsvragen tot 8 a 10 deelnemers en

krijgen altijd bijzondere kansen. Meestal wordt

stelt het ook een ontwerpvergoeding beschikbaar.

een clausule gehanteerd dat vijf jonge bureaus

In Duitsland worden architectendiensten ook
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middels onderhandelingsprocedures aan
besteed. Veel architecten staan kritisch
tegenover deze procedure, omdat meestal niet de
kwaliteit van de architect de doorslag geeft,
maar kennis van de lokale overheden, prijs
concurrentie en dergelijke. De zuiverheid van de
beoordeling wordt vaak betwijfeld. Toch kan niet
op voorhand gesteld worden dat een onder
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“Jonge bureaus
krijgen altijd
bijzondere kansen”
handelingsprocedure per definitie een slechter
resultaat dan een prijsvraag oplevert.
In Duitsland is alles heel formeel geregeld.
Een Nederlandse architect, die niet vertrouwd is
met de Duitse mentaliteit, geen Duitser in dienst
heeft en ook geen partnerbureau in Duitsland
heeft, is nagenoeg kansloos. Duitse overheden
hanteren ingewikkelde manieren om kosten te
berekenen en honoraria te berekenen. Procedures
zijn complex, kosten veel moeite en begrip.
De omgangsnormen tussen architect en op
drachtgever - regionale verschillen daargelaten
- zijn veel harder dan in Nederland en de archi
tect is ook sneller - en heftiger - de pineut.
Veel architectenselecties eindigen dan ook voor
de rechter.
Sinds 2000 heeft Atelier Kempe Thill aan zo’n
80 prijsvragen deelgenomen, waarvan 17 in
Duitsland. Het gaat om zeer uiteenlopende op
gaven. In Duitsland viel het bureau 4 keer in de
prijzen: twee eerste prijzen, een derde prijs en
een vierde prijs. Puur statistisch gezien is het
lastig om voet aan de grond te krijgen in Duits
land. Bovendien staan de investeringen in geen
verhouding tot het aantal verkregen opdrachten.
In het geval van Atelier Kempe Thill speelt ook de
ontwerphouding parten: de weigering modieuze
trends te volgen die ook in Duitsland in een
jurering wel een rol spelen.
André Kempe
Atelier Kempe Thill
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november 2008 – november 2011
In Frankrijk is de prijsvraag dominant. In Frankrijk is sprake

komt de openbare procedure als dominante procedure

van strikte, wettelijke reglementering.& De verwachting is

naar voren.& Maar dit beeld is vertekend, omdat TED elke

&

&

wel dat het grote aantal opdrachten onder invloed van de

Open Oproep als één prijsvraag registreert, terwijl een

economische crisis zal afnemen. In Duitsland is gaat het

Open Oproep altijd uit een bulk van meerdere opdrachten

vooral om de onderhandelingsprocedure. Hier is tot op

bestaat.

zekere hoogte sprake van nationale wetgeving. In België
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Procedure Europese (traditionele) architectenselecties Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland.

Diezelfde cijfers in een ander beeld. In Nederland en het

als onwenselijk gezien vanwege de transactiekosten).

Verenigd Koninkrijk is de niet-openbare aanbesteding

De prijsvraag (zoals in Duitsland, Frankrijk en Open Oproep

dominant. De openbare procedure wordt verhoudings

in Vlaanderen) en onderhandelingsprocedure (Duitsland,

gewijs in Nederland zelfs meer gebruikt dan in Engeland.

Frankrijk en België) zijn de meest interessante opties

Alternatieve procedures in het buitenland zijn de onder

voor Nederland.

handelingsprocedure, prijsvraag en concurrentiegerichte
dialoog (openbare procedure zoals in België wordt in NL

Bron: elektronisch overzicht van Europese aanbestedingen TED
(tender electronic daily)
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Ontwerp voor woningbouwproject in Mennecy, Frankrijk, OIII architecten.

Het Franse avontuur van OIII architecten begon in juli

OIII was al actief in Duitsland, België, Ethiopië en

2008 met een nieuwsbericht op de BNA site:

India. Natuurlijk was deze handelsmissie aan

“Duurzaam bouwen in Frankrijk. Speciaal voor mkb-

trekkelijk om de Franse markt te verkennen.

bedrijven werkzaam in de duurzame bouw vindt in november

We kregen te horen dat Frankrijk een flinke

2008 een handelsmissie naar Frankrijk plaats. Doel is om
Nederlandse ondernemers in contact te brengen met
potentiële Franse handelspartners. Met behulp van een
individueel matchmaking programma worden voor u een
aantal potentiële zakenpartners op maat geselecteerd.”

inhaalslag op het gebied van duurzaamheid en
energiebesparing ging maken en ook het eigen
woningbezit wilde vergroten. Duurzaamheid
(in de meest brede zin) was altijd al een kern
waarde binnen OIII. Daarnaast helpt het dat
Nederlandse architectuur hoog staat aan

Deze handelsmissie was een initiatief van o.a. de

geschreven in Europa. Begin 2008 hadden we

Economische Voorlichtingsdienst (nu NL EVD) van het

toevallig een ontwerper aangenomen met werk

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

ervaring in Frankrijk. Omdat jonge architecten in

Innovatie. Eric Paardekooper Overman van OIII beschrijft

Frankrijk niet eenvoudig aan de bak komen - het

de ervaringen bij het betreden van de Franse markt.

leven van een architect begint in Frankrijk boven
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je vijftigste - was een baan bij ons aantrekkelijk.

tie s in Fr a nk ri jk
kijken, enzovoorts. Niet veel anders dan in
Nederland, maar minder divers. Een zeer positieve
afwijking is het feit dat na de selectiefase een
gedegen en normaal betaalde meervoudige
opdracht wordt verstrekt aan de geselecteerde
teams. Omdat in Frankrijk vrijwel altijd als multi
disciplinair ontwerpteam moet worden
ingeschreven is het zaak om goede en kansrijke,

“De transparantie die
ik in Frankrijk miste is in
India nog minder helder.”
vooral Franse, partijen te interesseren om met
ons Europese aanbestedingen te doen.
Dat vraagt geduld. De Fransen zijn gericht op hun
eigen markt: onbekend maakt onbemind.
Tegelijk met het vinden van ontwerpteampartners,
zoals installatieadviseur, constructeurs en be
grotingsdeskundigen, hebben we samen met een
bevriend architectenbureau in Parijs een Franse
blog opgezet over duurzame architectuur.
Exposure in Frankrijk zelf is belangrijk. Websites
Wonend in Parijs werd hij dus een Europese forens.

over duurzaam bouwen waren daar in tegenstelling

De handelsmissie bracht ons bij acht bedrijven

tot Nederland vrijwel onontgonnen gebied. 

die kennis wilden maken. Metro in, metro uit,

We voorzagen de site van content samen met een

mappen onder de arm, van de één naar de ander

Franse redacteur met veel relaties in de Franse

in enkele dagen tijd. En vooral geen afspraken

bouwwereld. Het was bemoedigend dat deze site

forceren tijdens de in Frankrijk gebruikelijke

al snel bovenaan de Franse Google zoekmachine

lange middagpauze voor een uitgebreide lunch.

belandde. Uiteraard is er ook een Franse versie

Het was een boeiende en leerzame ervaring.

van onze eigen OIII website opgezet.

De gesprekken waren zeer divers. Van zeer

Na deze uitvoerige voorbereiding deden we

geïnteresseerd, tot “ze willen zo graag, dus voor

midden 2009 mee aan een Franse aanbesteding

uit”, en vooral: alles in rappe Franse taal!

voor een woningbouwproject met 130 woningen

Concrete opdrachten bleven uit, maar het proeven

in Mennecy. Tot onze verbazing werden we als

van de Franse slag en zo’n eerste feitelijke ver

enig Nederlands bureau uitgenodigd voor de

kenning waren uiterst nuttig.

besloten prijsvraag voor vijf ontwerpteams!

De periode daarna onderzochten we de Franse

De euforie binnen het bureau was groot en een

aanbestedingsmarkt. Hoe wordt aanbesteed, wat

inspirerende periode brak aan.
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zijn de kansen, wat voor papierwerk komt daarbij
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Ontwerp voor onderwijsinstituut in Valenciennes, Frankrijk, OIII architecten.

Ontwerp voor Biodiversity Training Institute in Sikkim, India, OIII architecten.
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Kennismaken met de opdrachtgevers, bezoek aan
de locatie, met ook de andere ontwerpteams, etc.
Een intensief ontwerptraject met veel overleg met
de Franse partners leidde tot een goed plan. Wij
werden tweede, maar in feite voelde het toch als
een overwinning. Vervolgens hebben we ons met
veel energie op Franse aanbestedingen gestort.
30 inschrijvingen in 2010 hadden helaas geen suc
ces. We zijn niet alleen een vreemde snuiter op de
Franse markt (OIII is geen coryfee), maar de con
K OMP A S o p e n o p r o e p

currentie per aanbesteding is ook moordend. Tel
daarbij op dat beoordelingscriteria en termijnen
ook veel minder transparant zijn dan in Nederland.
Toen binnen ons bureau langzaamaan stemmen
opgingen om het Franse experiment te beëindigen
werden we eind 2010 opnieuw blij verrast met een
uitnodiging voor een meervoudige opdracht voor
een onderwijsinstituut van 20.000 m2 in Valen
ciennes, weer als enig buitenlands bureau en
goed betaald. Dit keer wonnen we! Ondanks de
twijfel bij enkele juryleden over “de onbekende
Nederlanders” en de meedingende regionaal
bekende Franse architecten, gaf de kwaliteit van
ons ontwerp de doorslag. Hier wordt nu hard aan
gewerkt, want de opdrachtgever heeft haast.
Bij zo’n eerste Frans project kom je van alles
tegen wat je niet had kunnen vermoeden: de over
leggen met diensten en bedrijven, de feitelijke
samenwerking met onze Franse partners, de
Franse regelgeving, enzovoorts. Zonder een
Franse bouwkundige, met lokale ervaring, die
vloeiend Frans spreekt is zo’n proces onmogelijk
zonder kleerscheuren te volbrengen. We konden
gelukkig een nieuwe collega binnen ons team op
nemen met een passend profiel voor deze klus.
Behalve deze verovering van de Franse markt (te
bezien of dit zich continueert) zijn we nu ook actief
in India. Ook hier zijn lokale relaties onmisbaar, in
dit geval Architecture BRIO in Mumbai, het bureau
van een bevriende Nederlandse architect die daar
al een tiental jaren werkzaam is. De transparantie
die ik in Frankrijk miste is in India nog minder
helder. Toch realiseren we nu na een internatio
nale aanbesteding midden in een natuurgebied in
de Noord Indiase deelstaat Sikkim een Biodiversity
Training Institute en een complex voor een vlinder
tuin met een hoge mate van duurzaamheid in
materialisering en energiegebruik.
Eric Paardekooper Overman
OIII architecten
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Rocha Tombal Architecten.

BEST PRACTICES

Bunnik, ontwerpprijsvraag Herbestemming Fort Vechten

Provincie Utrecht
op de bres voor
jong ontwerptalent
In april 2011 werd het Steunpunt benaderd door Peter Kuypers van de provincie Utrecht.
Als projectleider is hij verantwoordelijk voor de herbestemming van Fort Vechten tot
Nationaal Waterliniecentrum. De provincie overwoog een ongebruikelijk alternatief voor
een (nationale) aanbesteding van architectendiensten voor een nieuwe bezoekerscentrum
achter de bomvrije kazerne: een besloten prijsvraag voor aanstormend ontwerptalent.
Volgens Kuypers leverde de prijsvraag bijzondere ontwerpen op.
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Waarom een besloten prijsvraag voor jonge
architecten?
We wilden verrassende en vernieuwende ideeën
voor het project. Dan moet je bij de aanstormende
generatie zijn. Als provincie wilden we ook graag
jonge bureaus een unieke kans geven naam te
maken en een object van nationaal belang te
realiseren. Er zit al een ervaren coördinerend
architect op het masterplan, dus er was ruimte
wilden we geen onnodige risico’s lopen.
We gingen daarom uit van een opdracht voor een
uitgewerkt Voorlopig Ontwerp (VO+) als eerste
prijs. Dit ontwerp zou vervolgens als engineer &
build contract op de markt gezet worden.
Maar uiteindelijk wordt het toch een opdracht
voor een Definitief Ontwerp, omdat de winnaar
over voldoende ervaring beschikt.
We hebben gekozen voor een besloten prijsvraag
om de kosten voor de deelnemers te beperken.
Uiteindelijk kan maar één bureau de opdracht
krijgen. Als opdrachtgever wil je jezelf ook niet

Wat is de achtergrond van de prijsvraag?

onnodig veel werk op de hals halen. Bovendien

Fort Vechten valt onder het nationaal project

moeten de deelnemers de opdracht kunnen uit

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Vechten wordt

voeren. Je zit niet te wachten op ‘premiejagers’

ontwikkeld tot Nationaal Waterliniecentrum, een

die puur voor het winnen van de prijsvraag gaan,

bezoekerscentrum annex museum waar de

maar de opdracht niet zelfstandig kunnen uitvoeren.

geschiedenis van de Waterlinie uitgelegd wordt
en beleefbaar gemaakt wordt. De provincie

Hoe heeft u de deelnemers geselecteerd?

Utrecht, gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en

We wilden jonge bureaus, die aantrekkelijk en

het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

innovatief waren. Via ons netwerk en via instanties

tekenden daartoe in 2007 een gezamenlijke

als het Atelier Rijksbouwmeester, het Kwaliteits

intentieovereenkomst. Architectenbureau

team Nieuwe Hollandse Waterlinie en de BNA en

Rapp + Rapp en de landschapsarchitecten van

natuurlijk ook ‘onze architecten’ van Rapp + Rapp

West 8 werden aangetrokken om een masterplan

en K2 stelden we een lijst op van potentiële bureaus.

op te stellen. Wel wilden we dat alle nieuwe ele

Vervolgens gingen we googelen, we bestudeerden

menten door andere bureaus ontworpen zouden

track records, publicaties en eervolle vermeldingen

worden. Het masterplan voorziet in twee nieuwe

bij prijsvragen et cetera om zo tot de tien meest

elementen: een entreepartij en een bezoekers

potentiële bureaus te komen. Die ontvingen een

centrum. De entreepartij is onderhands gegund

uitnodiging.

aan het kleine Architectenbureau-K2. Voor het
bezoekerscentrum, het visitekaartje van het
Waterliniecentrum, wilden we
iets unieks. In een brainstorm
sessie met Rapp + Rapp is het
idee van een prijsvraag voor
jonge ontwerpers ontstaan.
Het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse
Waterlinie reageerde enthousiast op dit

Bureau Jochem Heijmans.

voorstel.
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om jong talent een kans te bieden. Natuurlijk

K OMP A S o p e n o p r o e p
Winnend plan van Studio Anne Holtrop.

Hoe is de prijsvraag verlopen?

gever wilde de Provincie toch een bredere keus,

De prijsvraag bestond uit twee rondes. In de eerste

meer verscheidenheid om uit te kiezen. Daarom

ronde moesten de uitgenodigde bureaus een

stelden we voor, een wildcard te verstrekken aan

globale visie op de opgave, het bouwbudget en de

een van de afvallers. Dat vond de jury een goed

organisatie van het project, referentiebeelden en

idee. Ook de reeds geselecteerde bureaus hadden

een honorariumbieding indienen. Conform het

geen bezwaar tegen een extra deelnemer in de

wedstrijdreglement selecteerde de jury drie

tweede ronde. Dus werden er vier bureaus uit

bureaus voor de tweede ronde. Als opdracht

genodigd voor de volgende ronde: Rocha Tombal
Architecten, Bureau Jochem Heijmans, MAKS
Architecture & Urbanism en Studio Anne Holtrop.
In de tweede ronde moesten deze bureaus hun
inzending uitwerken tot een schetsontwerp met
plattegrond en dwarsdoorsnede, een indicatie

“We hebben de politiek
bewust buiten
de deur gehouden.”
bouwkostenraming en een visie op een aantal
aspecten van de opdracht. Wij stelden daar een
ontwerpvergoeding tegenover. Voordat de archi
tecten aan de slag gingen werden zij individueel
gebrieft en werden de opmerkingen van de jury
MAKS Architecture & Urbanism.
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over de inzending besproken. Daarnaast werden

zaken aangekaart die voor alle architecten gelijk
waren. Met name archeologie was een belangrijk
aandachtspunt. Nadat de inzendingen ingediend
waren, moesten de bureaus hun inzending
mondeling aan de jury presenteren, gevolgd door
een vraaggesprek tussen jury en architect.
Op basis van de inzendingen, de presentaties en
de vraaggesprekken wees de jury de winnaar aan.

Hoe zijn de inzendingen beoordeeld?
K OMP A S o p e n o p r o e p

De jury bestond uitsluitend uit vakdeskundigen.
De politiek hebben we bewust buiten de deur
gehouden. Wel hadden een vertegenwoordiger
van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
het betreft tenslotte een rijksmonument, en de
secretaris van de gemeentelijke monumentenen welstandscommissies (één persoon) zitting
zonder stemrecht. Zij mochten bedenkingen naar
voren brengen, die nam de jury mee in haar
overwegingen, maar zij waren niet aanwezig bij
de daadwerkelijke beoordeling.
De jury beoordeelde de inzendingen in de tweede
ronde op architectonische kwaliteit, inpassing in
de omgeving, aansluiting op de bomvrije kazerne,
duurzaamheid, kwaliteit van de bouwkostenraming
en samenwerking met de coördinerend architect.
Voor de inkoopdienst legden we de beoordeling
vast in een scorematrix. Zo’n matrix is handig om
op terug te vallen, mocht de uitslag betwist worden.
We hebben we de beoordeling openbaar gemoti
veerd met een juryrapport, en daarin konden alle
deelnemers zich vinden.

Is de provincie tevreden met de uitslag?
De prijsvraag leverde vier bijzondere ontwerpen
op. Anne Holtrop is unaniem als winnaar gekozen.
We zijn zeer content met deze uitslag. Iedereen is
enthousiast. Ook de monumentencommissie en
de welstandcommissie vonden het winnend
ontwerp prachtig. Holtrop heeft een gedurfd en
spannend ontwerp gemaakt dat de essentie van
de ruimtelijke ingreep duidelijk maakt: ruimte uit
een berg weghalen in plaats van bouwen.
Het heeft uniciteit, het kan mogelijk een sfeer van
mysterie oproepen, maar het heeft ook een uit
stekende museale routing. Echt een icoon voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
(MG, BT)
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De Oostenrijkse architectuur geniet internationaal een

eigenlijke prijsvraag een kleine groep deel

goede reputatie, ook al is de waardering in eigen land

nemers geselecteerd op basis van aanmeldingen,

beperkt. Toch zijn er enkele sectoren waar architectuur

die onder andere de economische draagkracht,

een zeer belangrijke rol speelt en niet alleen als

technische bekwaamheid en referentieprojecten

imagofactor. Bijvoorbeeld de door de overheid
gesubsidieerde woningbouw in Wenen en andere steden,
en de architectuur als handelsmerk van de deelstaat
Vorarlberg. Om de actuele situatie te evalueren,
legde het Oostenrijkse parlement in 2012 het tweede

beschrijven. Hoewel deze procedure bij de over
heid gangbare praktijk is, was dat bij publieke
ondernemingen niet altijd zo. Maar in 2008 heeft
het federale Bundesvergabeamt (aanbestedings
autoriteit) een maatgevende beslissing genomen.
Aanleiding was een conflict over een besloten

Baukulturreport van de Bondsregering voor aan het

projectprijsvraag voor Bahnhof-City, het project

publiek (www.baukulturreport.at). Een van de centrale

van de Oostenrijkse Spoorwegen (Österreichische

thema’s van dit rapport is innovatie in de architectuur.

Bundesbahnen, ÖBB) bij het toekomstig nieuw

En omdat het aanbesteden van architectendiensten

Centraal Station van Wenen. De opdrachtgever,

innovatieve bouwcultuur bijzonder goed kan beïnvloeden,

het vastgoedbedrijf van de ÖBB, net als de ÖBB

is aanbesteden een belangrijk onderwerp.

volledig eigendom van de overheid, stelde dat het
als commercieel bedrijf niet aanbestedingsplichtig
was. Toch constateerde het Bundesvergabeamt
dat het vastgoedbedrijf een publieke opdracht
gever was en daarom Europees had moeten

De overheid - in Oostenrijk de federale staat, de

aanbesteden. De prijsvraag moest conform de

deelstaten, de gemeenten en publieke onder

wet opnieuw gedaan worden. Onder bepaalde

nemingen - beschikt over een belangrijk

voorwaarden kunnen ook andere aanbestedings

instrument om de kwaliteit van de bouwcultuur te

procedures gebruikt worden, die altijd toegestaan

verbeteren door publieke middelen aan vaste

zijn: ideeënprijsvragen, waarop geen gunnings

kwaliteitseisen te koppelen. Dat gebeurt bijvoor

procedure hoeft te volgen, en concurrentiegerichte

beeld bij publieke woningbouw in Wenen, waar

dialogen, maar daar is in Oostenrijk op het gebied

een positieve beoordeling van de kwaliteit van de

van architectuur weinig ervaring mee.

architectuur een voorwaarde voor subsidie is.

Voor de aanbesteding van plannen voor (publieke)

Voor intellectuele diensten biedt de federale

bouwprojecten bleek de architectuurprijsvraag

Bundesvergabegesetz (Oostenrijkse aan

gedurende vele jaren een goede methode te zijn.

bestedingswet, 2006) de mogelijkheid van een

Kenmerken van deze procedure zijn de focus op

projectprijsvraag waarmee, voorafgaand aan de

kwaliteit - niet het goedkoopste, maar het beste

verplichte gunningsprocedure, een plan kan

plan wint - en de oriëntatie op het plan: men kiest

worden gekozen. Voor opdrachten met een

een plan, niet een aanbieder. Via het prijsvraag

waarde boven het drempelbedrag van € 193.000

instrument en het daarvoor verrichte onbetaalde

bestaan twee mogelijkheden: een openbare of

werk investeren architecten veel geld in bouw

een niet-openbare prijsvraag. Beiden dienen

cultuur. Om dit te rechtvaardigen is het

Europees aangekondigd te worden. Aan openbare

essentieel dat bepaalde spelregels in acht

prijsvragen mogen alle architecten deelnemen.

genomen worden, zoals een goede voorbereiding,

Bij niet-openbare prijsvragen wordt voor de

voldoende tijd voor de uitwerking, documentatie
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Winnend ontwerp prijsvraag Voetgangersbrug Wenen van Knight Architects / Knippers Helbig.

De Oostenrijkse regering
adviseert om
architectuurprijsvragen
uit te breiden en meer
op innovatie te richten.

Zo dreigt het doel, een kwalitatief hoogstaand
gebouw, overschaduwd te worden door het
middel, een juridisch waterdichte aanbestedings
procedure dus.
Om verschillende oplossingen te verkrijgen,
waaruit de beste gekozen wordt, is openheid
noodzakelijk. Dit botst met de juridische
objectiviteit en de zucht naar strikte regels.
Een architectuurprijsvraag brengt qua vorm

van de resultaten en de anonimiteit van de deel

geving altijd iets onmeetbaars met zich mee.

nemers tijdens de procedure. Een goede

Tegen deze achtergrond is de ontwikkeling van

voorbereiding van de prijsvraag is cruciaal. Naast

een modelreglement voor architectuurprijsvragen

algemene deelnamevoorwaarden, moeten de op

toe te juichen. De Bundesimmobiliengesellschaft

dracht beschreven, de doelen gedefinieerd en de

(federaal vastgoedbedrijf) heeft samen met de

algemene randvoorwaarden uitgelegd worden.

Bundesarchitektenkammer (Oostenrijkse Orde

Dit werd vroeger overwegend door architecten

van Architecten) zo’n modelreglement uit

gedaan. Tegenwoordig nemen juristen dit werk in

gewerkt. Zulke reglementen zouden ook voor

toenemende mate over om een juridisch water

verschillende prijsvraagcategorieën ontwikkeld

dichte aanbestedingsprocedure te garanderen.

en door alle (publieke) opdrachtgevers gebruikt
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moeten worden. Een andere negatieve trend zijn

de mogelijkheid voor informatie en dialoog.

de buitenproportioneel hoge geschiktheidseisen

Er moet een werkbare middenweg gevonden

wat betreft omzet, personeelsbestand en

worden tussen de focus op innovatie en aan

referenties, die als deelnemersvoorwaarden

vaardbare kosten voor alle betrokkenen.

gesteld worden. De federale aanbestedingswet

Voortbordurend op de analyse van de actuele

staat dergelijke geschiktheidseisen toe, maar

situatie in Oostenrijk, adviseert het jongste

schrijft ze niet dwingend voor, zoals soms foutief

Baukulturreport 2011 om het systeem van

beweerd wordt.

architectuurprijsvragen uit te breiden en meer op

Positief in Oostenrijk is het geringe aantal PPS-

innovatie te richten. Dat betekent, dat de

projecten. Terwijl in andere Europese landen de

winkansen voor innovatieve plannen verhoogd

bouw van publieke gebouwen door private

moeten worden. Tegelijkertijd moet de vorming

investeerders gangbare praktijk is, is dit in

van geïntegreerde teams van onder meer

Oostenrijk eerder uitzondering gebleven.

architecten, landschapsarchitecten en steden-

Terecht, want deze constructies leiden tot het

bouwkundigen gestimuleerd worden. Belangrijke

camoufleren van de werkelijke kosten en niet,

elementen van een op innovatie gerichte prijs

zoals vaak wordt beweerd, tot een kosten

vraagcultuur zijn onder andere het toezien op de

reductie. En vaak gaan ze ten koste van

proportionaliteit van criteria en het terugdringen

architectonische kwaliteit.

van puur economische deelnamecriteria waar

Architecten zien architectuurprijsvragen als

door grote bedrijven worden voorgetrokken.

kans om de kwaliteit van de bouwcultuur te

Ook de toegankelijkheid voor deelnemers, de

verbeteren en als een eerlijke manier opdrachten

kwaliteit van het reglement (opgave, beoorde

aan te besteden. Prijsvragen worden gezien als

lingscriteria), de jury, het procedureverloop en de

instrument voor acquisitie, als onderzoeksproject,

opdrachtverlening, aandacht voor dialoog en

als beurs voor de belevingseconomie en als

fasering van de prijsvraag bij grote opdrachten

instrument voor aanbesteding. Prijsvragen

zijn belangrijke aandachtspunten. De kosten

worden zelden gezien als mogelijkheid om

moeten zowel voor de uitschrijver als de deel

innovatie te bevorderen, terwijl juist dat de nood

nemers redelijk zijn. Als voorbeeld van een

zakelijke stap is. Juist in de architectuur zijn er

doelmatige aanbestedingsorganisatie, die voor

ervaringen waarbij innovatie wordt gestimuleerd

delen biedt aan uitschrijver en deelnemers,

door aanbesteding. De architectuurprijsvraag is

noemt het Baukulturreport de Vlaamse Open

een aanbestedingsvorm die - mits goed toege

Oproep. Die is vooral voorbeeldig door zijn toe

past - per definitie innovatie bevordert. Econoom

gankelijkheid voor nieuwkomers, zijn oriëntatie

en Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek noemde

op kwaliteit en het criterium van passendheid van

de prijsvraag in het algemeen een procedure om

kandidaten voor de opgave en de relatief lage

benaderingen te ontdekken, die anders onbekend

kosten voor zowel deelnemers als opdrachtgever.

of tenminste ongebruikt zouden blijven. Maar
prijsvragen zonder ontwerpvergoeding brengen
extreem hoge acquisitiekosten met zich mee.
Aanbestedingsprocedures daarentegen missen

66

Robert Temel en Bernhard Steger,
mede-auteurs van het Baukulturreport 2011
Vertaling: Annette Birschel
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DEBAT KOMPAS D&B

Geïntegreerd aanbesteden
met KOMPAS D&B?
Debat onder leiding van Hans Wamelink hoogleraar Bouwmanagement TU Delft met Cor
Notenboom hoofd planontwikkeling BAM Utiliteitsbouw en Erik Ziengs lid Tweede Kamer voor de VVD.
Geïntegreerde contracten zijn niet meer

kelaars, bouwers en financiers gebouwen

onderscheiden door intensieve samen

weg te denken uit het huidige aanbeste

ontwerpen, realiseren, financieren en voor

werking met een architect omdat dit de

dingslandschap. De poll die Hans Wamelink

lange periodes beheren. Het consortium

kansen op nieuwe opdrachten vergroot.

bij het publiek afneemt laat zien dat de

selecteert de architect. Dit gaat net zoals

De BAM volgt grote opdrachtgevers en hun

meeste aanwezigen weleens te maken

de opdrachtgever vroeger de architect

beleid op de voet en denkt al voor de officiële

hebben met geïntegreerde contracten.

selecteerde: op basis van ervaringen,

aankondiging na over mogelijke architec

Die lijken voor opdrachtgevers het panacee

reputatie en sociale netwerken. Door deze

ten die passen bij de opdracht. Notenboom

voor alle klachten over versnippering van

verschuiving wordt de architectenselectie

ervaart dat de meeste architecten de

de bouwkolom, onduidelijke verantwoor

een strategische keuze van de aannemer in

intensieve samenwerking met aannemers

delijkheden, en tijd- en budgetover

plaats van de opdrachtgever.

waarderen. Zowel tijdens de aanbesteding
als tijdens de uitvoering van het project

schrijdingen. Design Build contracten,
waarin één marktpartij verantwoordelijk is

Rolverdeling en samenwerking

wordt de strategische insteek en de ge

voor het ontwerp en de realisatie van een

Volgens veel architecten wordt de rol van

deelde kennis over bouw- en beheerskos

project, lijken vanuit de GWW sector over

de architect binnen geïntegreerde

ten op waarde geschat. Het prikkelt dus

te waaien naar de vastgoedsector.

contracten gereduceerd van rechterhand

alle partijen.

Daarnaast zien we voor grote overheids

van de opdrachtgever tot klusjesman van

Erik Ziengs, aanbestedingsspecialist in het

opdrachten een opkomst van de DBFMO

de aannemer. Cor Notenboom ontkracht dit

parlement, onderschrijft dat het huidige

contracten waarbij consortia van ontwik

vooroordeel. Aannemers willen zich juist

aanbestedingsbeleid van overheden leidt
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tot een toename van geïntegreerde

nemen. Ook vindt hij dat aanbesteders een

bepaalde wegen in te slaan. Hij begrijpt de

contracten. Vanuit het perspectief van de

eigen verklaring voor uitsluitingsgronden

behoefte uit het publiek om de lijn tussen

overheid lijkt het handig om risico’s bij de

en minimumeisen moeten gebruiken in de

opdrachtgever en architect te borgen,

markt te leggen en op basis van de geleverde

selectiefase; blijkt die verklaring onjuist,

maar een samenwerking met de markt

prestaties gespreid te betalen. In het kader

dan wordt de betreffende onderneming

hoeft dat niet uit te sluiten. Samenwerking

van de nieuwe Aanbestedingswet krijgt

uitgesloten en mag het de volgende keer

in het begin van een bouwproces maakt

Ziengs bijna dagelijks bezoek van (markt)

ook niet meedoen.

innovatie juist zeer goed mogelijk. De markt

partijen die ervoor pleiten opdrachten voor

De aanbestedingsregels worden nog

wordt namelijk uitgedaagd door een blinde

hun branche apart te regelen in de wet.

steeds als een ondoordringbaar woud van

opgave met prestatiespecificaties. Vanuit

Dan moeten ze wel wat nieuws te bieden

ambtelijke regels gezien. Een speciale

Engeland komen echter steeds meer

hebben, alle argumenten
liggen zo langzamerhand
op tafel.

‘Er is vaak sprake van
disproportionaliteit bij
geïntegreerde opdrachten.’

Disproportionaliteit

Erik Ziengs

versie van KOMPAS voor

geluiden naar buiten dat geïntegreerde

D&B opdrachten zou

contracten niet altijd de gewenste resultaten

daarom volgens de deel

opleveren tegen de beste prijzen. Het is

nemers aan het debat

dan ook geen heilige graal voor alle bouw

een welkome aanvulling

projecten. Waarom is dit in Nederland dan

Is er echt zo vaak sprake van disproportio

zijn. Ondersteuning moet wel centraal

zo gewild?

naliteit? Jazeker, beaamt Ziengs, terwijl

worden aangeboden, bijvoorbeeld door

Het is tijd voor een grondige evaluatie van

inkopers normaliter vinden dat ze het goed

KOMPAS in TenderNed op te nemen.

de huidige projecten om de daadwerkelijke
effecten te inventariseren. In de tussentijd

doen. Dat onderschrijft wethouder
Duindam van de gemeente Woerden vanuit

Tijd voor een grondige evaluatie

kan het geen kwaad om alvast aan de slag

de zaal: opdrachtgevers willen wel graag

Als vertegenwoordiger van Bouwend

te gaan met het ontwikkelen van een

naar proportionaliteit streven maar de

Nederland wijst Notenboom erop hoe 

KOMPAS D&B.

zekerheidswens ten aanzien van kosten en

lastig het voor aannemers is om zich te

risico’s geeft meestal de doorslag. Ziengs

onderscheiden in een aanbesteding. Als je

pleit er daarom voor de Gids Proportiona

de markt meer wilt uitdagen moet je als

liteit in de nieuwe Aanbestedingswet op te

opdrachtgever ook durf en lef hebben om

Leentje Volker,
TU DELFT
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Sturen op kwaliteit
bij Design & Build
‘Hoe weet ik dan wat ik krijg?’ vroeg een opdrachtgever toen ik over Design and Build (D&B) begon.
‘Dan luistert de architect toch naar de aannemer?’, stelde hij vertwijfeld, turend naar het kersenhouten
plafond in zijn werkkamer. Hij vond het plafond mooi, ik niet, en vreesde de uitkomst van een
D&B-opdracht. Resulteert deze bouworganisatievorm niet in middelmatige architectuur, voorzien van
goedkope systeemplafonnetjes? Ik keek uit het raam, naar de andere kantoren in het bedrijvenpark, en
begreep zijn reserves.
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D&B draait primair om efficiency. Het is een package deal,

what they want, it usually turns out to be precisely what they

een alles-in-één-voordeelaanbieding, waarbij de bouwer

already have”. Dit is een karikaturaal beeld, maar het

verantwoordelijk is voor uitvoering én ontwerp. Er is

illustreert wel hoe lastig het is om wensen en eisen (en

sprake van ‘ketenintegratie’; waar in het klassieke bouw

het verschil daartussen) te formuleren. Voor eenvoudige

proces ontwerp en realisatie gescheiden, opeenvolgende

en voorspelbare projecten, zoals een kantoor of bedrijfs

schakels zijn, worden deze schakels bij D&B samen

gebouw, lukt het meestal wel. Geen haute couture, maar

gevoegd in één contract. Architect en aannemer, hoofd en

confectie met vertrouwde standaardspecificaties. Moeilijker

handen, worden contractueel gekoppeld.

wordt het bij vernieuwende en ingewikkelde projecten.

Volgens voorstanders resulteert deze manier van werken

Denk aan een nieuw type school, een groot ziekenhuis of

in eenduidige aansprakelijkheid, besparingen in tijd en

een ambitieus cultuurgebouw. Bij dergelijke projecten

geld en innovatieve (lees: beter uitvoerbare) ontwerp

‘groeien’ wensen en eisen meestal tijdens het ontwerp

oplossingen. In de ogen van velen is het een redmiddel dat

proces. Een intensieve samenwerking tussen architect en

de bouw van haar achterlijkheid en hoge faalkosten kan

opdrachtgever kan dan wenselijk zijn, met ruimte voor

genezen. Bewijsvoering voor die claim is er nauwelijks.

dialoog, wisselwerking en voortschrijdend inzicht. Met

Maar goed, het is niet ondenkbeeldig dat D&B bijdraagt

alle risico’s van dien, maar ook een kans op innovatie,

aan slimmere ontwerpdetails, kortere bouwtijden, minder

omdat opdrachtgever en architect elkaar stimuleren en

afstemmingsproblemen en lagere faalkosten. Allemaal

uitdagen.

voordelen voor de opdrachtgever. Echter, de term ‘keten

Bij D&B laat een vuistdik UAVgc-contract op basis van een

integratie’ kan misleiden. Architect en bouwer gaan

programma van eisen (PvE) daar nauwelijks ruimte voor.

samen, maar tegelijkertijd wordt de directe relatie tussen

De opdrachtgever krijgt zekerheid ten opzichte van planning

architect en opdrachtgever verbroken. De ene knip wordt

en budget, maar verliest zijn grip op het ontwerpproces.

dus vervangen door een andere. De positie van de op

Tijdens de rit zijn aanpassingen in het PvE tot op zekere

drachtgever verandert. Hij is geen bouwheer meer, maar

hoogte mogelijk, maar die worden als meerwerk verrekend.

consument. Een consument die zijn eisen en wensen op

Daar heeft de opdrachtgever niet altijd budget voor.

papier zet en vervolgens het ontwerp en uitvoering uit

Zo ontstaat een zeker kwaliteitsrisico, namelijk het risico

handen geeft.

dat het eindresultaat niet aansluit op verwachtingen en

Deze manier van werken kan alleen slagen als een op

behoeften van de opdrachtgever, terwijl het daar toch om

drachtgever weet wat hij wil en wat er kan. Dat is niet

gaat.

altijd het geval. Architect Frank Gehry zei eens: “Clients

Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit risico te beperken.

often don´t know what they want. And if clients do spell out

Het belangrijkste sturingsmiddel is het PvE. Het opstellen
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maken, en alleen de uitwerking en realisatie hiervan op

Er valt veel te leren door andere projecten te bekijken,

de markt te zetten (engineer and construct). Ook is het

met gebruikers te praten, architecten en adviseurs te

mogelijk om de opdracht te beperken tot het casco van het

raadplegen, ideeën te testen in ontwerpstudies, en

gebouw, om vervolgens de inrichting van het pand met

simpelweg goed na te denken over wat het gebouw

een eigen architect uit te werken. Zo maak je nog steeds

allemaal moet kunnen. Een goed PvE verschaft een solide

gebruik van de expertise van de bouwers, maar houd je

basis en toetssteen voor het ontwerp.

als opdrachtgever wel grip op een belangrijk deel van het

Een tweede sturingsmiddel betreft de aanbestedings

ontwerp.

procedure. Een D&B-aanbesteding is een soort wedstrijd

De kritieke vraag is hoe actief je je als opdrachtgever wilt

waarin partijen aantrekkelijke ontwerpvoorstellen met

bemoeien met een bouwproject. Wil je bouwheer zijn of

een scherpe prijs presenteren. De opdrachtgever moet

consument? Indien het laatste, dan is D&B een prima

vervolgens een min of meer objectieve keuze maken.

optie. Maar wees dan wel een kritische consument,

Helaas wil het selectieproces weleens haperen door het

gewapend met een doortimmerd eisenpakket en een

gebruik van pseudo-objectieve scorelijstjes, nodeloos

effectieve aanbestedingsprocedure.

complexe beoordelingsmethodieken en een fixatie op

De opdrachtgever uit de inleiding van dit artikel koos uit

prijsvoordelen. Dat is niet handig. Juist bij een D&B-

eindelijk toch voor D&B. Prijszekerheid gaf de doorslag in

aanbesteding moet goed gekeken worden naar de

deze tijd van economische recessie. Om dezelfde reden was

kwaliteit van de aanbieding. Het meegeven van een realis

er voldoende animo onder gerenommeerde bouwers en

tisch, vast budget bij de aanbesteding is een eenvoudige

talentvolle architecten. De aanbesteding zit er inmiddels op

oplossing. Partijen concurreren dan alleen op kwaliteit,

en het project is in gang gezet. Ik hoop dat hij een mooi

wat de beoordeling vereenvoudigt en effectiever maakt.

plafond krijgt.

Het derde sturingsmiddel betreft de scope van het contract.
Het hele ontwerp hoeft niet in één keer uitbesteed te
worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met een eigen
architect een voorlopig ontwerp of schetsontwerp te

Juriaan van Meel,
ICOP Huisvestingsadviseurs
en Center for Facilit y Management (CFM)
TU Kopenhagen, Denemarken
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van een goed PvE is niet makkelijk, maar wel mogelijk.

v o o raf

kompa s light 2 .0
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Procedures
zijn lijdend
B O U W E N D N E D E RL A N D | Elco Brinkman
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, breekt een lans voor
ketenintegratie. In tijden van kapitaalschaarste en risicoaversie moeten faalkosten
en uitvoeringsperikelen teruggedrongen worden. Deze zaken hebben niet primair
betrekking op het ontwerp, maar uiteindelijk toch wel. Volgens Brinkman zijn
bouwers en ontwerpers meer en beter communiceren en samenwerken, al wordt
geworsteld met de rolverdeling. In de aanbestedingspraktijk loopt de achterban van
Bouwend Nederland op tegen nodeloos ingewikkelde procedures en ‘derde partijen’
die tussen de aannemer en de architect en de opdrachtgever gaan zitten. “Procedures
zijn lijdend met een lang ij geworden.” Brinkman staat positief tegenover een digitale
handleiding KOMPAS D&B als dit soelaas kan bieden.
Langs de snelweg aan de oostelijke rand van Zoetermeer steekt het Bouwhuis fier boven de
omringende bebouwing uit. Vanuit zijn kamer bovenin het gebouw overziet Elco Brinkman de directe
omgeving. Maar hij heeft ook scherp zicht op samenwerking binnen de bouwketen. Volgens Brinkman
is het bouwproces in de loop der jaren steeds verder uit elkaar getrokken, met alle bijbehorende
communicatie- en afstemmingsproblemen van dien. Er zijn veel congressen, waarbij onder de
noemers ‘ketenbeheersing’ en ‘ketenverkorting’ nu ook wordt gesproken over coördinatie en integratie
om faalkosten en uitvoeringsperikelen terug te dringen. Brinkman benadrukt dat dit zich niet specifiek
op het ontwerp, maar op de gehele keten richt.
Brinkman gelooft niet dat ieder bouwproject volstrekt uniek is. Het gaat hem niet om abstractie, maar
om concrete lessen uit de praktijk. “Welke aanbevelingen kun je doen om fouten en bijbehorende
kosten terug te dringen? Dan kun je wel gaan bakkeleien over de schuldvraag, maar uiteindelijk moet je
er met elkaar beter van worden.” Er is een economisch belang waardoor de uitvoerbaarheid van het
ontwerp belangrijker wordt. “Alles is maakbaar, maar we zitten nu eenmaal in een opdrachtwerkelijk
heid van beperkte budgetten, waarbij het ontwerp niet alleen mooi moet zijn, maar ook bruikbaar en
exploitabel op langere termijn. De gebruiker denkt misschien dat hij voor eeuwig in zijn pand blijft,
maar de economische werkelijkheid is anders. Steeds vaker wordt de vraag van aanpassing met
behoud van, ik noem het maar de identiteit van het object, gesteld. Of je zegt: het is toch meer een
verblijfplaats voor tijdelijke functies. Steeds vaker speelt niet in de eerste en enige plaats de identiteit
van de opdrachtgever en de gebruiker, de eindgebruiker, een rol, maar speelt het element van aan
pasbaarheid een hoofdrol. Het gemiddelde opdrachtgeverschap ziet er geleidelijk anders uit. Dan heb
ik het niet eens over de vraag wie de opdrachtgever is, maar gewoon over de opdracht.”
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uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid daarbij sleutelbegrippen. Daarom moeten

De rolverdeling ligt lastig, aldus Brinkman. Ontwerpers kunnen nauwelijks risico aanvaarden voor de
uitvoering en uitvoerbaarheid. “Als ontwerpend bureau heb je niet de miljoenen, ja tientallen miljoenen,
paraat om zo’n commercieel risico te lopen.” Brinkman signaleert dat uitvoerders vanwege van de
huidige kapitaalschaarste en risicoaversie meer voor zekerheid gaan, zeker in de zin van uitvoer
baarheid, houdbaarheid en onderhoudbaarheid. Strikt genomen gaan deze zaken niet over het
ontwerp, maar indirect wel. “Dat is ook best een worsteling bij ons, de aannemer heeft niet primair de
ambitie om te ontwerpen.”
Volgens Brinkman worden ontwerpers meestal ingehuurd, men beseft heel goed dat het een ander
vakgebied is. De aannemerij wil zijn werkgebied niet alsmaar uitbreiden. Sterker nog, volgens Brink
man is er vooral de neiging te zeggen: “Doe nou
K OMP A S o p e n o p r o e p

“Alles is uitvoerbaar,
maar is het verstandig
om het zo te doen?”

vooral waar je goed in bent.” Voor de aannemerij is
dat de bouwlogistieke kant, het organiseren van de
uitvoering. “Maar uitvoerende partijen willen wel
aan de voorkant van het proces, lees het ontwerp,
ervaringen kunnen inbrengen - dat hebben we al

eens eerder meegemaakt, dat werkte niet - en kunnen overleggen. Daarnaast spelen natuurlijk ook
puur communicatieve dingen en informatievoorziening over maatvoeringen. Wat gebeurt er wanneer
iemand in het proces toch nog een muurtje wil verplaatsen? Komen de leidingen dan nog wel op de
juiste plaats uit?”
Brinkman heeft hoge verwachtingen van de IT-ontwikkelingen in de ontwerpdisciplines. “Die IT-modellen
tonen tot aan de laatste schroef de consequentie van iedere wijziging. Dat is ten bate van iedereen in
dat proces, maar dan moet je wel aan het begin, bij het ontwerp, de bereidheid hebben om met elkaar
dezelfde maatvoering te hanteren en daar ook over te spreken. Nogmaals, alles is uitvoerbaar, maar is
het redelijk en verstandig om het zo te doen?” Juist de bereidheid om te overleggen en af te stemmen
is in zekere zin waar de huidige worsteling om draait, aldus Brinkman. Er moeten knopen worden
doorgehakt.
Hij onderkent dat een onderhoudscomponent design and build contracten ingewikkelder maakt. “Om te
beginnen krijg je er andere partijen bij, de onderhouders. Ook voor hen geldt: alles is te onderhouden,
dat is vooral een kwestie van kosten en organisatie. Je wilt niet voor iedere onderhoudsklus een hijs
kraan huren. Ook is het de vraag of vervanging van elementen in het gebouw een kwestie is van een
paar schroefjes losdraaien of dat eerst het halve gebouw afgebroken moet worden.”
Daarmee komen we volgens Brinkman dichter bij het ontwerp. Hij ziet dat er in toenemende mate
modulair ontworpen wordt, waardoor zonder al te veel gedoe onderdelen vervangen kunnen worden.
Ook denkt hij dat arbeidsomstandigheden, bij voorbeeld die van de glazenwasser, nadrukkelijker
invloed gaan uitoefenen op het ontwerp. “In het verleden werd onderhoud binnen de keten bij wijze van
spreken vrij gemakkelijk over de schutting gegooid onder het motto ‘dit is iets voor de hoogwerker’ en
ik bedoel dan niet de machine, maar iemand aan een touwtje.” Brinkman stelt dat onderhoud en groot
onderhoud, de reconstructie van het bestaande, steeds belangrijker wordt. “De bouwketen, ook de
architecten en de raadgevende ingenieurs, heeft zich jarenlang geconcentreerd op het nieuwe terwijl
nu het vernieuwen, en dat kan erg verrijken, ook een belangrijk deel van het werk wordt. Daar moeten
we aan wennen. De onderhoudbaarheid is een aantrekkelijke factor, maar het is wel complicerend.”
Brinkman onderkent dat er narigheid voorkomt in selectieprocedures, met name bij ‘de meer gewone
opdrachten.’ Hij prefereert de situatie waarin aannemer en architect min of meer als combinatie in
schrijven en samen de aanbesteding winnen. Hij is minder te spreken over situaties waarin alleen een
aannemer de aanbesteding wint. De aannemer moet dan gaan samenwerken met een architect die al
een schetsontwerp voor de opdrachtgever gemaakt heeft (engineer and construct aanbesteding) of er
wordt een architect voorgeschreven (traditionele aanbesteding). “De aannemer wil natuurlijk aan het
werk, dus die zal geen nee zeggen, maar die zegt: als ik daar eerder betrokken was geweest, dan zou
ik dat niet zo ontwerpen, want ik krijg in de uitvoering grote problemen.” Juist daarom wil Brinkman
het bouwproces niet teveel opknippen. “Ketenbeheersing wordt de laatste jaren steeds belangrijker.
Het idee ‘ik heb een ontwerp’ en daarna mag de rest aan de slag, dat is een beetje van een voorbij
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gaande orde.” Dat betekent dat een opdrachtgever goed moet weten wat hij wil, daar is Brinkman zich
terdege van bewust. Ook hier zit spanning. “In toenemende mate heeft de opdrachtgever, overigens ook
particulieren, zelf geen inhoudelijke ervaring en kennis. Dus worden er procesmanagers en juridische
adviseurs ingezet. Je komt tegenover een derde te staan terwijl we eigenlijk zeggen: een goede op
drachtgever weet toch zelf wat hij wil. Dus eigenlijk is er tegen de ontwikkeling van dichter tegen elkaar
kruipen (ketenbeheersing) ook een ontwikkeling van uit elkaar halen.” Volgens Brinkman ondervinden
ontwerpers en uitvoerders hier last van. “Zij moeten het met elkaar zien te rooien, maar daar komen
steeds meer mensen tussen, die op zich best belangrijk aspecten van de zaak bekijken - natuurlijk
moet de boel juridisch op orde zijn, moeten risico’s afgedekt worden et cetera - maar het zijn niet de
aspecten waar je het eerste aan denkt in termen van ‘wat ga ik nou eigenlijk bouwen.’ Wat je ziet is dat
aan een half woord genoeg hebben. Waarom maken we het allemaal zo ingewikkeld? De procedure is
leidend, maar procedures worden lijdend met een lange ij.”
Aannemers lopen volgens Brinkman ook op tegen overheidsbemoeienissen. “De klant is koning, maar
je moet je wel realiseren dat wanneer je in een publieke of semipublieke ruimte bouwt voor een semi
publieke of particuliere opdrachtgever, er veel bemoeienis vanuit de publieke autoriteit is, vanuit
welstand en vanuit stedenbouwkundige ideeën. Al die zaken zijn waardevol, maar worden heel erg van
uit een collectieve visie bekeken.” Brinkman denkt dat de bouwketen meer moet gaan denken vanuit de
individuele opdrachtgever, dat vraagt om een aan
passingsproces. “We zullen meer moeten gaan
wennen aan het idee dat die individuele klant zegt,
het zijn toevallig wel mijn centen en al dat getut, dat
duurt allemaal, terwijl ik nu die woning of dat be
drijfsgebouw nodig heb, of de verbouwing daarvan en
ja het is allemaal heel leuk en aardig wat u over

“Vaklieden hebben
onder elkaar
aan een half woord
genoeg.”

nieuwe materialen en energetica en over mooi en lelijk en noem maar op stelt. En, a fortiori, naarmate
je meer in de verbouwing en het groot onderhoud komt, is het bestaande, wil ik maar zeggen, veel
maatgevender aan het worden, of geworden, dan het nieuwe.”
Geconfronteerd met de vraag of een KOMPAS D&B verbetering kan brengen in de aanbestedings
praktijk, reageert Brinkman positief: “Het helpt dat je de valkuilen een beetje beperkt.” Hij ziet
parallellen tussen het voorgestelde KOMPAS en zijn betoog over ketenbeheersing. “Een zekere
standaardisatie werkt, onder het motto van ‘jongens, dat wiel is al een keer uitgevonden, dus neem dat
nou mee’. Het werkt net als wanneer je het hebt over de uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid van
een project. Over het algemeen is een bouwproject toch een bijzondere gebeurtenis in het leven van de
opdrachtgever dus ja, die gaat er even voor zitten. Er wordt geredeneerd vanuit de bijzonderheden,
terwijl je denkt, ja jongens, zo’n project is een paar kilometer verderop ook al gerealiseerd.”
(CJ, MG)
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er heel veel procedures, leidraden en noem maar op opgetuigd worden, terwijl vaklieden over en weer
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2008 - 2011
Uit de database van het Steunpunt blijkt dat
– het aantal aanbestede Design en Build (D&B) opdrachten
niet noemenswaardig afneemt, maar het totale aantal
architectuuropdrachten wel. Relatief groeit het aantal
D&B-opdrachten;
– de niet-openbare aanbesteding dominant is;
– de voorselectie overwegend kwantitatief is ingericht;
selectie van aannemers gebeurt niet op kwaliteit of inhoud;

– gunning meestal plaatsvindt op basis van economisch
meest voordelige inschrijving (emvi), maar in de praktijk
is de prijs doorslaggevend;
– gemeenten de belangrijkste opdrachtgevers voor D&Bopdrachten zijn; hier zit dus een groot segment incidentele
opdrachtgevers;
– Prorail (onder ‘overige aanbesteders’) de belangrijkste
opdrachtgever van D&B-opdrachten is; infrastructuur en
openbare ruimte is de belangrijkste opdrachtencategorie.
Prorail doet dat het meeste van alle opdrachtgevers.
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Wo

Wat werd aanbesteed op het gebied van werken?
Cu = Cultuurgebouwen
Gps = Gemeente- en provinciehuizen, stadskantoren
In = Infrastructuur 
Mv = Maatschappelijk vastgoed
Ut = Utiliteitsgebouwen
Wo = Woningen
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Mensen maken
elkaar gek
B O U W E R | Cor Notenboom
Cor Notenboom, hoofd planontwikkeling Grote Projecten bij BAM Utiliteitsbouw, kon
zich bij de 3e EU Aanbestedingendag voorstellen dat er ook voor geïntegreerde
contracten zoals Design Build - waarbij de opdrachtgever een bouwer met diens
architect selecteert - een KOMPAS light komt. Hij begreep de kritiek van architecten
procedures tegen bij geïntegreerde contracten. Minder begripvol is hij voor het
clichébeeld van ‘wij en zij’ wanneer het gaat over de rolverdeling tussen architect en
bouwer. Ook de prijs-kwaliteit discussie is nog niet gestreden: “Alleen sturen op een
hyperscherpe prijs leidt altijd tot een juridisch traject.”

De stationsomgeving van Bunnik wordt grotendeels bepaald door een veelheid aan typische eind jaren
80-kantoorgebouwen van BAM, drie lagen hoog, met verspringende gevels, langs doorgaande straten.
De ‘BAM Campus’, noemt Cor Notenboom dit, wanneer we hem uiteindelijk hebben gevonden in
gebouw H, achterin het gebied. Notenboom werkt aan een heel ander type gebouwen, grote projecten
zoals de nieuwbouw van de Hoge Raad met architecten Claus en Kaan, het Defensiemuseum met
Mecanoo, de Penitentiaire Inrichting Zaanstad met Rob Hootsmans en Remco Brugging en eerder het
Groningse Euroborg Stadion met Wiel Arets. “Ik heb geleerd dat je in de markt gewoon bouwer bent als
je bij BAM werkt, of er nu architect of ingenieur op je visitekaartje staat. Je rol is er een van partner van
de architect. Vanuit zo’n positie zie je wat er speelt over de volle breedte.”
Als vanzelfsprekend noemt Notenboom de betrokken architect in één adem met de projecten. 
“De architect brengt iets mee wat wij niet hebben. Ieder zijn professie, het gaat om wat je met elkaar
kunt. Je hebt elkaar nodig, ik zie architect én producent, de bouwer, als onmisbare partijen.” Des te
groter was zijn verbazing bij de Aanbestedingendag over kritische opmerkingen van architecten Hans
van Heeswijk en Hans Ruijssenaars. “Zij spraken vanuit de zogenaamde kampen van ontwikkelaar,
bouwer, architect. De stereotype beelden worden nog vaak bevestigd. Maar hoe we nu met Claus en
Kaan samenwerken was vijf jaar geleden ondenkbaar. Ook wij dachten in ‘wij en zij’. We moeten een
culturele shift te maken, het gaat om een gezamenlijke inspanning. Het heeft ook met personen te
maken. De grootste bouwer van Nederland moet met de grootste en meest uitgesproken architecten
van Nederland kunnen samenwerken.” En dus sprak hij met beide architecten af om nog eens verder
te praten.
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op de referentie eisen bij traditionele aanbestedingen, en komt zelf ook vreemde

De discussie over referentie eisen bij Europese architectenselecties begrijpt hij wel. “Ze zijn goed be
doeld, maar ze blokkeren. Ik snap dat architecten daar gek van worden. Een project dat zes of zeven
jaar duurt mogen ze niet gebruiken als referentie omdat het werk nog niet af is.” Als opdrachtgever
vanuit BAM selecteert Notenboom zelf architecten en installatieadviseurs. “Dat zijn de belangrijkste
partners voor een bouwer,” zegt hij, terwijl hij uitvoerige documentatie van architecten toont met
afbeeldingen van hun ‘dragende projecten’. De checklist die hij gebruikt, heeft hij ook aan de Rijks

‘Tijd en prijs zijn
belangrijker zorgen voor
bestuurders dan kwaliteit.’

bouwmeester laten zien. “Ik kijk naar niveau,
architectuurstijl, persoonlijkheid, netwerk
met rijk en lokale overheid, ervaring met inte
graal werken, samenwerking, breedte van
deskundigheden binnen het bureau, bereid
heid tot zakelijke afspraken, sleutelwerken,

referenties en eerdere ervaringen met BAM. En dan doe ik samen met een collega een treintje inter
views.” Notenboom wil het gevoel hebben dat hij de architecten goed op het netvlies heeft gehad
voordat hij de directie adviseert. Het moet zorgvuldig gebeuren, vindt hij, en daar hoort bij dat de niet
geselecteerde architecten feedback krijgen.
Notenboom noemt zichzelf een vreemde eend in de bijt bij BAM. Hij is opgeleid als architect in Delft en
startte als specialist 3D-visualisaties bij een Noors architectenbureau. Om het vak te leren stapte hij
over naar ingenieursbureau HBG, waar hij de positie van huisarchitect verwierf en doorschoof naar ‘de
voorkant’ van het proces. Nadat hij zijn adviseurs heeft geselecteerd bouwt hij een consortium om hen
heen. “Je moet de juiste partijen binden. Een goed concept maak je met een winnend team. Ik breng
K OMP A S D & B

partijen bij elkaar, als meewerkend voorman. Dat is mijn werk als ontwerpmanager.” Een pakket sche
ma’s verbeeldt de procesorganisatie. “Al die lijnen staan voor contracten, bijvoorbeeld met
onderbouwers.”
Als opdrachtnemer neemt Notenboom namens BAM ook zelf deel aan internationale selecties.
Bijvoorbeeld bij het Europees Octrooibureau. Dat heeft een moeizame voorgeschiedenis. Maar na twee
eerder mislukte competities waarvan de eerste nog een internationale ideeënprijsvraag voor architecten
was, lijkt het er tien jaar later echt van te komen - nu via een geïntegreerd contract: “Weer het hele
circus, tien voorstellen in de eerste ronde; de tweede ronde, met drie bedrijven, gaat binnenkort van
start.” Ook dan heeft Notenboom aandacht voor de samenwerking. Wanneer de boeken met de plannen
af zijn organiseert hij een feestelijk moment voor iedereen die eraan heeft gewerkt en wordt het
resultaat gezamenlijk bekeken. Daarna gaan de boeken naar de opdrachtgever en moet er een maand
op de reactie worden gewacht.
Bij D&B contracten ziet Notenboom de prekwalificatie leidraad als een gegeven. Hij komt wel vreemde
procedures tegen. Zoals bij de voorselectie voor een gevangenis, waarbij moest worden aangetoond
hoe de architect met de specifieke eisen omging, hoe maakte hij de vertaalslag? BAM werd niet gese
lecteerd; bij de toelichting daarop bleek het alleen om beelden te gaan. “Je hebt wel bouwmanagers die
een solide tender kunnen draaien. Maar er is altijd discussie. We willen geen risico’s in de contracten
die wij niet kunnen beheersen. Die worden wel van ons gevraagd. Soms staan er dingen in die wij als
bouwers lastig vinden, zoals de bestemmingsplan procedure. Dat is een kwestie van de lokale ruimte
lijke ordening, en wij kunnen niet op de stoel van de gemeente gaan zitten. Wij willen onze zorgen altijd
direct benoemen. We weten dat dat in het concurrentieveld niet altijd gebeurt, maar dat kunnen we ons
niet permitteren. Dat staat meteen op de voorpagina van Cobouw.”
Toch ziet Notenboom duidelijk positieve ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, zoals de omgang met
de prijscomponent. Dat kan nog beter. “In mijn visie zou een ziekenhuis of een museumdirectie moeten
zeggen: dit is het bedrag, ik wil niet meer uitgeven. Gebruik dat voor de markt! De elementen tijd en
prijs kun je meer uit elkaar trekken, vanuit een vaste prijs alleen op kwaliteit selecteren. Waarom
maak je elkaar de kop gek door het prijsmechanisme? Dat leidt tot opportunistisch gedrag, dan ga je
listen verzinnen, dan ben je met een ander type competitie bezig. Een hyperscherpe prijs leidt altijd tot
een juridisch traject. Mensen maken elkaar gek.” Notenboom wijt dat aan een gebrek aan visie en
leiderschap. “Iémand moet een garantie afgeven. Maar tijdseis en prijseis blijken belangrijker zorgen
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voor bestuurders dan kwaliteit.”
Zijn collega’s hebben met kleinere opdrachten te maken, zoals
scholenbouw. Notenboom raadde Rijksbouwmeester Liesbeth van
der Pol, die scholenbouw prominent agendeerde, aan om goed te
letten op de selectiecriteria wanneer je kwaliteit wilt bereiken.
“Het gaat om de manier waarop je de prijsknop en de kwaliteits
knop erin zet. Prijs en kwaliteit zouden of gelijk gewaardeerd
moeten worden, of gewaardeerd op een schaal van 1 tot 10.
Maar eigenlijk gaat het toch vaak om de prijs.” Met een collega van
Strukton zit hij in een denktank van Bouwend Nederland voor
scholenbouw. Zij deden aanbevelingen ter verbetering van het
binnenklimaat van scholen aan het Servicecentrum Scholenbouw,
maar die zijn niet overgenomen. “Ik snap wel dat de stekker er bij
het Servicecentrum uit gaat. Het gaat erom: waar moet je op
letten? Gebruik die kennis!”
Eén van de sleutels is het denken vanuit de klant, vindt Notenboom,
een bouwer moet flexibel zijn, ongeachte het type contract.
Samenwerking brengt voordelen, benadrukt hij nog maar eens.
“Wij hebben geen emotie bij een traditionele aanbesteding. Dat is
ook een kans.
Wij vinden D&B
contracten zo
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‘We moeten een
culturele shift maken.’

interessant omdat
de keten de

mogelijkheid tot risicobeheersing biedt en dus tot het leveren van
meerwaarde. De uitdaging kan groot zijn, ook financieel. Met elkaar
kun je een efficiencyslag maken, alles stoppen in kwaliteit en
innovatie. Duurzaamheid zit niet aan de achterkant, het is een
integrale opgave.” Notenboom onderschrijft dat innovatie een
“ingekapselde uitdaging” kan zijn bij geïntegreerde contracten als de onderhoudsfase erbij zit, “maar je
bent gedwongen erin mee te gaan.” Dat kan bijzonder uitpakken. Notenboom koppelde architect Thomas
Rau aan zijn collega’s elders is Nederland in verband met een nieuw gemeentehuis. Hoewel de wet
houder aanvankelijk geen nieuw gemeentehuis wilde - dat stond zelfs in zijn partijprogramma - was de
visie van Rau op duurzaamheid zo overtuigend dat de wethouder op zijn beurt het gemeentebestuur van
het project overtuigde. Om te bepalen of je succesvol bent moet je volgens Notenboom drie dingen in de
gaten houden: “Het gaat om de relatie met een groep of persoon, om de inhoud, wat je brengt moet ge
loofwaardig zijn, en de prijs moet kloppen.” Bij Bouwend Nederland zit hij ook in een denktank die zich
bezighoudt met past performance, de manier waarop Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en ProRail
in de civiele sector worden beoordeeld op prestaties. Met lobbygroepen wordt gesproken over een
standaard werkwijze tijdens het proces. Mogelijk kunnen de uitkomsten ook toegepast worden bij
utiliteitsbouw, maar dat vraagt wel om de nodige juridische organisatie. Over het algemeen vindt
Notenboom Nederland heel open en direct, in vergelijking met het buitenland. Er is een Rijksgebouwen
dienst, er zijn keurige procedures en die zijn bespreekbaar. “We zijn het braafste jongetje van de klas in
Europa. Bij selectieprocedures in België en Duitsland is de lokale netwerkfactor veel belangrijker.
Het gaat er om de hoofdlijn; we hebben er met situaties te maken waarvan we denken, pardon, kan dat
daar wel?” Wat Notenboom betreft is de Rijksgebouwendienst op dit moment de beste opdrachtgever:
“Triple A. Je hebt één rijksbreed contract, dan weet je als bouwer waar je aan toe bent. Ik neem mijn
petje af voor de vooraankondigingen, de informatiebijeenkomsten. Dat wil bij plaatselijke overheden
nog weleens verschillen. Het is een kwestie van mentaliteit.”
[CJ, MG]
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Winnend plan van BAM Utiliteitsbouw met RAU.

BEST PRACTICES

Brummen, design build nieuw gemeentehuis

Durf te kiezen
Over aanbestedingen van design and build (D&B) opdrachten wordt veelvuldig geklaagd.
Marktpartijen zouden in de selectiefase onvoldoende in staat zijn zich met de
aangetrokken architect te onderscheiden en bij de beoordeling van de inschrijvingen
geeft vrijwel altijd de prijs de doorslag. Maartje van den Berg, als adviseur bij Royal Haskoning verantwoordelijk voor de begeleiding van de procedure, licht toe dat het ook
anders kan. Zoals bij de aanbesteding van een D&B opdracht met een optie voor onderhoud ten behoeve van het gemeentehuis Brummen.
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“Overschrijding
van het budget
was niet mogelijk,
concurrerende biedingen
onder het budget
onwaarschijnlijk.”

van € 8 miljoen. Met een standaardformule valt
die natuurlijk veel hoger uit, maar bouwers hebben
het momenteel zwaar. Bovendien wilde de ge
meente ook lokale aannemers een kans te bieden.
De lasten zijn waar mogelijk beperkt door eigen
verklaringen te vragen. Natuurlijk wil je als op
drachtgever wel financiële zekerheid. Daarom
verlangden we een aanzienlijke bankgarantie bij
gunning. De technische geschiktheidseisen waren
goed te doen. We vroegen om in de afgelopen vijf

Wat is de aanleiding van het project?

jaar opgeleverde vergelijkbare projecten. Dat hoef

De gemeente Brummen is gehuisvest in een

den geen gemeentehuizen te zijn, kantoorgebouwen

monumentale villa die verbonden is met een

die een maatje kleiner waren voldeden ook.

semipermanent kantoorgebouw. Deze huisvesting

van een nieuwe huisvesting. De gemeente koestert

Ik vind dat vanzelfsprekend. Na opdrachtverlening

hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid.

ligt de verantwoordelijkheid voor het proces bij

Om de kosten te drukken is opnieuw voor semi

de opdrachtnemer. Als opdrachtgever moet je je

permanente huisvesting gekozen. De renovatie

invloed dus doen gelden bij het opstellen van het

van de villa valt buiten de opdracht.

programma van eisen en tijdens de selectie

organisatie. Daarom is besloten om een opdracht

Waarom een D&B opdracht, dat is toch
ongebruikelijk voor gemeentehuizen?
Na een uitvoerige voorstudie van mogelijke

“Aannemers
zijn strategen.”

contractvormen concludeerden we dat D&B de
beste kansen biedt om de ambities te realiseren

procedure. Dat hebben we duidelijk besproken

binnen het krappe budget. De gemeente regelt de

met de gemeente. We hebben aangeraden duide

financiering zelf. Een gemeente kan veel goed

lijke selectiecriteria te kiezen en to the point te

koper lenen dan een marktpartij. Ook om andere

zijn; teveel criteria is onwerkbaar en creëert

redenen is D&B aantrekkelijk. Eén partij is ver

onduidelijkheid. Het College van B&W en de raad

antwoordelijk voor ontwerp en realisatie, dus als

wilden nadrukkelijk selecteren op de kwaliteit

opdrachtgever blijf je gevrijwaard van risico’s ten

van de ontwerpende partijen die de aannemers

aanzien van ontwerp. De snelle(re) realisatie telt

meenemen. Dat is vertaald naar de selectiecriteria.

ook. De gemeente wil een duurzaam gebouw,

Als je voor de inhoud gaat, kun je de beoordeling

maar heeft daar geen extra budget voor. Door ook

niet louter kwantitatief afhandelen. We vroegen

het onderhoud optioneel aan te besteden, zullen

om een bureauvisie, 3 tot 5 referentieprojecten

marktpartijen onderhoudsarme gebouwen aan

en cv’s van de beoogde projectarchitect en -leider.

bieden. Dat bleek het geval te zijn. Uiteindelijk is
er toch geen opdracht tot onderhoud verstrekt,

Hoe reageerde de markt?

omdat de meerkosten niet aantrekkelijk waren.

We hebben van tevoren een marktanalyse ge
daan. We wilden niet teveel ondernemingen

De geschiktheidseisen zijn opvallend laag.

uitsluiten en we wilden mogelijkheden bieden

Er is weinig geld, dan moet je de markt iets anders

zich te onderscheiden. De markt heeft dit goed

bieden. Zijn de eisen te zwaar, dan haken markt

opgepakt. We ontvingen veel meer aanmeldingen

partijen af. Aanvankelijk wilden we ons uitsluitend

van traditionele aannemers dan we hadden

op systeembouwers richten, maar we besloten

verwacht. We hebben geen bezwaren ontvangen

ook ‘traditionele’ aannemers de kans te bieden

over de selectieprocedure. Ik heb alle gegadigden

zich te bewijzen. Natuurlijk moet je ook rekening

persoonlijk gebeld om de uitslag toe te lichten,

houden met de marktsituatie. Neem de omzeteis

en dat werd zeer op prijs gesteld.
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in de markt te zetten voor ontwerp en realisatie

Waarom een inhoudelijke beoordeling om
het aantal geschikte gegadigden terug te
brengen?

is verouderd en voldoet niet aan de wensen van de

Wat vroeg u in de gunningsfase en hoe werd
dat beoordeeld?
We verlangden een financiële aanbieding, een
schetsontwerp, een plan van aanpak en een
mondelinge presentatie van de projectarchitect
en projectleider. Over de beoordelingsmethodiek
is vooraf intern stevig gediscussieerd. Over
schrijding van het budget was niet mogelijk,
concurrerende biedingen onder het budget
onwaarschijnlijk. We kozen voor een maximum
bouwsom, zodat gewicht van de prijs laaggehouden
kon worden - slechts 20% - en de nadruk op
duurzaamheid gelegd kon worden. Aannemers
zijn strategen. Ze begrepen zeer goed dat zij zich
moesten onderscheiden op het thema duur
zaamheid om te scoren en dat hebben ze dan ook
gedaan. We hebben gebruik gemaakt van een
relatieve staffel om op de criteria scores toe te
kennen: voor de beste 10 punten, één na beste
8 punten, middelste 5 punten, één na slechtste
2 punten, slechtste 0 punten. De leden van de
K OMP A S D & B

beoordelingscommissie beoordeelden de
inzendingen onafhankelijk van elkaar om gelijk
waardigheid van de leden te borgen, daarna
werden de individuele scores per criterium ge
middeld. Dit werkte goed om onderscheid aan te
brengen, maar in ons nadeel bij de communicatie
over de beoordeling. Niemand wil score 0 krijgen.
Gelukkig konden we dit goed verantwoorden.
De uitslag hebben we trouwens weer persoonlijk
meegedeeld.

Hoe kijkt u terug op de aanbesteding?
De opdrachtgever is zeer content met de winnaar:
BAM Utiliteitsbouw met Thomas Rau als architect.
De procedure werd achteraf een-op-een
geëvalueerd met de inschrijvers. Ook dat werd
erg gewaardeerd. Iedereen is tevreden. Dat was
mogelijk omdat betrokkenen keuzes durfden te
maken. De gemeente heeft in het voortraject
duidelijk aangegeven: dit vinden we belangrijk,
dat minder. Dat vraagt om durf, dat maken we
niet altijd mee. Ook de marktpartijen hebben
gedurfde keuzes gemaakt. De locatie legt druk op
het ontwerp, er zijn veel beperkingen. Rau heeft
de nieuwbouw tegen de villa geschoven, deze
omarmt de villa als het ware. Dat was een slimme
zet. We hadden dit niet verwacht, het onderscheidde de inschrijving van BAM van de rest.
(MG)
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Driehoeksverhouding
B O U W E R | Roy Pellikaan
Op een bedrijventerrein in Tilburg, aan de rand van de snelweg staat het hoofdkantoor
van bouwbedrijf Pellikaan. Een donkere entree voert ons naar een verrassend licht,
centraal plein. In deze ontvangstruimte staan maquettes uitgestald en de wanden zijn
behangen met afbeeldingen van gerealiseerde projecten. Directeur Roy Pellikaan
te voeren, waar talloze gerealiseerde projecten tentoongesteld zijn.
Bouwbedrijf Pellikaan is een ervaren speler. “We zijn niet van gisteren. We zijn al 65 jaar actief in
Nederland, 40 jaar in België, 35 jaar in Duitsland en 28 jaar in Engeland.” Pellikaan is een familiebedrijf.
“Het is in 1946 opgericht door mijn opa, Henk Pellikaan. Hij had tijdens de oorlog ervaring opgedaan
met het runnen van een bouwbedrijf en daarna was er werk zat. Hij maakte een voortvarende start,
er waren al snel vier vestigingen. Mijn vader Gerard is algemeen directeur. Van de derde generatie ben
ik de enige in de bouwtak, mijn broers en nog wat familieleden werken in de sportexploitatie.”
Het bedrijf heeft met name een sterke positie in de sport- en vrije tijdsector, in Duitsland en Engeland
veel in combinatie met water. “In België worden we ‘Pellikaan Sport’ genoemd. Maar we doen er veel
meer, kantoren, een school met luxe appartementen, restauraties en hotels. We zijn ook eigenaar en
exploitant van zeven ‘Pellikaan-clubs’ in Nederland. Onze exploitatietak voor sport is een belangrijke
poot van ons bedrijf. We dwingen de bouwjongens tot interactie, om zich ook in de exploitatie te verdiepen.
Die ervaring met het dagelijks runnen van zo’n club is één van onze
krachtpunten, zeker in een design and build (D&B) aanbestedingstraject. Een programma van eisen kan nooit 100% de wensen van
de gebruikers in woorden vangen. Hoe moet de routing lopen,

“In een D&B traject wordt
het spel anders gespeeld.”

welke visuele relaties moeten versterkt worden?
Om over inlevingsvermogen te beschikken is de directe feedback uit onze exploitatietak zeer waardevol.”
Bijna alle projecten zijn geïntegreerde opdrachten. “In Engeland heeft de opdrachtgever vaak al een
voorontwerp met een architect gemaakt. Wij gaan dan aan de slag met een eigen architect om dit
plan uit te werken en te realiseren (engineer and construct). Soms nemen we de contracten van de
ontwerpers van de opdrachtgever ook wel over.”
De keuze voor geïntegreerde opdrachten is bewust gemaakt. “Geïntegreerd werken doe je niet vanaf
dag één. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, deden we het eigenlijk al voordat daar in de markt
expliciet over gesproken werd.” Henk Pellikaan bouwde 40 jaar geleden zijn eigen tennis- en sport
complex. Op dat moment waren er slechts drie overdekte tennishallen in Nederland. “Mijn opa was zelf
fanatiek sporter, en daarom keek hij naar die gebouwen als bouwkundige én als sporter. Hij dacht, wat
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ontvangt ons met open armen en staat erop ons eerst door het atrium van het gebouw

heeft een sporter nu echt nodig? Hij concludeerde dat eisen en gebruikerswensen niet altijd overeen
stemden. Ook waren de hoge realisatiekosten een groot probleem voor de tenniswereld.” Dus vroeg
Pellikaan zich af hoe hij met een minimale investering toch al die gebruikerswensen kon inwilligen.
“Die gebruiker wilde natuurlijk een toptennistapijt. Dus mijn opa zocht uit waar dat tapijt te krijgen was
en hij legde dat in zijn tennishal. Daarboven bedacht hij een relatief simpele constructie, om de regen
buiten en de temperatuur aangenaam te houden. Zo is de traditionele Pellikaan tennishal, een booghal
met houten spanten, ontstaan. Feitelijk is hier de omgekeerde vraag ontstaan. Gemeenten kwamen
niet bij ons met een bestek en een voorlopig ontwerp. In die tijd kon de gemeente nog gewoon bij ons
aankloppen met de vraag: wij willen ook zo’n hal, alleen met die en die functionaliteit erbij. Pas dan
werd het ontwerp gemaakt. We hadden toen al een sterke betrokkenheid bij het ontwerp en het formu
leren van eisen voor het ontwerp. Het was het D&B principe, maar zo heette dat toen nog niet.
Dat meedenken vanuit de gebruiker is daar ontstaan. Die bedrijfscultuur heeft mijn vader vertaald
heeft naar de actuele markttermen design, build, operate.”
Sommige architecten zien aannemers bij geïntegreerde contractvormen als bedreiging voor hun
directe relatie met de opdrachtgever. Hoe terecht is die vrees volgens Pellikaan? “De architecten waar
mee wij al jaren D&B-trajecten doen ervaren dat echt niet zo. Als je voor het eerst met een architect
werkt die nog nooit een D&B-traject gedaan heeft, moet je wel wat hobbels nemen met elkaar. Het spel
wordt inderdaad anders gespeeld. Die architect zit niet meer alleen vooraan, daar zit nu een aannemer
naast. Het wordt een driehoeksverhouding tussen aannemer, ontwerpers en opdrachtgever.” Dat vindt
Pellikaan vanzelfsprekend. “Tijdens de aanbesteding heb je nauwelijks contact met de opdrachtgever.
Het contact loopt via een geschreven programma van eisen, en je mag nog wat schriftelijke vragen
K OMP A S D & B

indienen voor de nota van inlichtingen. Soms is er een startbijeenkomst voor toelichtingen. In dat stadium
zitten we al met een architect, constructeur, installateur en wie nog meer een plan uit te werken.
Je doet die inschrijving samen, er is gedrevenheid, teamgeest. Als je dan op basis van dat ontwerp wint,
dan ga je als team verder. Dan kan het toch niet zo zijn dat die architect weer alleen met de opdracht
gever aan tafel wil zitten.”
Bij het Europees aanbesteden loopt Pellikaan op tegen een wirwar van procedures, procedurevoor
schriften en juridische clausules. “Iedere aanbesteder heeft zijn eigen denkgang. Het hoeft allemaal
niet hetzelfde te zijn, maar die enorme variatie in juridische clausules neemt de aandacht weg van de
inhoudelijke vraag. Je moet bijna jurist zijn om die leidraden nog te snappen. Natuurlijk lezen we ze zelf
door. Maar als die op bepaalde punten afwijken van wat we kennen moeten we toch onze eigen juristen
raadplegen: hoe moeten we dat interpreteren, waar liggen de risico’s? Je kunt het niet helemaal uit
bannen, maar ik ben ervan overtuigd dat het een stuk eenvoudiger kan.” Pellikaan ziet kansen voor een
KOMPAS D&B. “Als dit instrument in staat is om de onwenselijke variatie eruit te krijgen, dan ben ik
voor. Zeker wanneer je kijkt naar wat KOMPAS light bereikt heeft in de architectenwereld, daar is nu een
meer eenduidige manier van aanbesteden.”
Ook over de bewijslast in aanbestedingen heeft Pellikaan duidelijke opvattingen. “Je moet aantonen dat
je bedrijf financieel gezond is. Dat vind ik logisch. Maar de afgelopen jaren wordt steeds meer ge
vraagd. Ik heb daar geen moeite mee, maar je kunt je wel afvragen wat dat bijdraagt aan het beste
eindproduct. Zouden we niet beter de inschrijving kunnen scheiden in een ordner die er echt toe doet en
een ordner met bewijsmiddelen voor randvoorwaarden? Die bewijsmiddelen kunnen centraal gepar
keerd worden, bijvoorbeeld in een kluisje van TenderNed, en hoeven dan niet steeds opnieuw
aangemaakt te worden.”
Pellikaan is uitgesproken voorstander van het emvi-criterium bij de beoordeling van inschrijvingen.
“Ik zie gewoon dat het aannemers uitdaagt om innovatief te denken en onderscheidend te zijn. Zo pak
ken wij het in ieder geval op. Wanneer je een opdracht op bestek en prijs in de markt zet, vraag je
aannemers in ieder geval niet om meer innovatief en out of the box te denken. Als je voor emvi kiest
geef je slechts een minimaal programma van eisen en geef je aan wat je echt belangrijk vindt. Dat zie je
terug in de beoordelingsmatrix. De ene keer krijg je de meeste punten voor duurzaamheid, de andere
keer voor het ontwerp en weer een andere keer voor de prijs, of een combinatie daarvan. Binnen die
kaders zoeken de opdrachtnemers de beste invulling. Als het ontwerp het belangrijkste is, moet je

88

geen blokkendoos aanbieden. Als duurzaamheid het belangrijkste is, moet je niet met een radiator
verwarmd gebouw aankomen. Vaak wordt een minimale duurzaamheidscore voorgeschreven die
gerealiseerd moet worden, anders win je sowieso niet. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat steeds
vaker niet alleen op prijs, maar emvi wordt gegund. Zo word je uitgedaagd om voor het beschikbare
bouwbudget een zo goed mogelijk gebouw neer te zetten dat aan het eisenpakket voldoet.”
[MG CJ]
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DEBAT SCHOLENBOUW

scholenbouw

Aanbesteden van een architect
voor de grootste opgave:
Scholenbouw
Debat onder leiding van Felix Rottenberg voorzitter Architectuur Lokaal met Louk Heijnders directeur
Servicecentrum Scholenbouw, Jan van Iersel directeur Broekbakema & parttime directeur brede school
Nieuw Rhijngeest in Oegstgeest en Karin Reilingh portefeuillemanager maatschappelijk vastgoed Ymere.
Scholenbouw is de grootste opgave bij de

invullen van professioneel opdrachtgever

Architect Jan van Iersel is als parttime

(architecten)opdrachten die worden

schap. Formeel is het schoolbestuur de

directeur van een te ontwikkelen brede

aanbesteed. Tegelijkertijd is het ook hét

opdrachtgever. Maar door het toenemende

school in Oegstgeest zelf ook opdracht

segment met de meeste incidentele, dus

multifunctionele karakter van scholenbouw

gever. Hij merkt dat onderwijsmensen

onervaren, opdrachtgevers.

en de financiële risico’s, wordt de opdracht

duidelijk geen bouwers zijn. Zij hebben

Felix Rottenberg constateert dat niemand

geversrol vaak overgedragen aan de

een blinde vlek voor alles wat er bij de

echt tevreden lijkt over het opdracht

gemeente. De invulling van het opdracht

(ver)bouw van een school komt kijken.

geverschap bij de scholenbouw, ‘een

geverschap en de relatie gemeente-

Dat maakt het in de praktijk van de scholen

collectief geheugen’ lijkt te ontbreken.

schoolbestuur kan per situatie sterk

bouw moeilijk om vooraf realistische eisen

Hoe komt dat en wat zijn eventuele

verschillen. Dit geldt ook voor de inzet van

te formuleren en elkaar goed te verstaan.

oplossingen?

de beschikbare budgetten. Door het inci

Juist daarom heeft Van Iersel aan het begin

dentele karakter van de opgave - scholen

van zijn project een integraal team samen

Rolverdeling

komen maar éénmaal in de 30 jaar in aan

gesteld waar zowel mensen vanuit de

Volgens Louk Heijnders hebben gemeenten

raking met (ver)bouw - wordt er nauwelijks

onderwijsorganisatie als mensen met

en schoolbesturen grote moeite met het

van fouten geleerd, constateert Heijnders.

kennis van (ge)bouwen aan tafel zitten.
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In zijn ‘eigen’ aanbesteding heeft Van Iersel

verlangde flexibiliteit overeind te houden.

georganiseerd worden. Heijnders merkt op

de informatie voor architecten bewust

De speurtocht naar andere financierings

dat de vele projecten die het SCS de

weet hij dat je architec
ten in deze fase niet

‘Scholenbouw is vooral
een centenkwestie.’

moet belasten met een

Karin Reilingh

methodes heeft mede ge

afgelopen jaren heeft begeleid, tonen dat

leid tot een forse toename

opdrachtgevers in de scholenbouw

van geïntegreerde

behoefte hebben aan ondersteuning om

contracten in de scholen

hun opdrachtgeverschap goed in te vullen.

dik programma van eisen. Dan gaan zij toch

bouw. Vanuit de zaal wordt opgemerkt

Te vaak gaan marktpartijen met de vraag

ontwerpen, terwijl dat nog helemaal niet

dat geïntegreerde aanbestedingen een

van de opdrachtgever aan de haal, zonder

aan de orde is. Vraag hen in een

juridisch steekspel zijn waar het open

zich eerst te verdiepen in het hoe en

presentatie te vertellen over goede

gesprek met de opdrachtgever en zijn

waarom van de vraag van de opdracht-

referenties. Dat hoeven niet per se school

achterliggende huisvestingsvraag naar de

gever. Een op te richten huisvestings

gebouwen te zijn.

achtergrond schuiven. Volgens Van Iersel

coöperatie zou volgens Heijnders de ge

hoeft dat niet zo te zijn. De Europese aan

wenste ondersteuning kunnen bieden.

Financiering

bestedingsregels zijn volgens hem op zich

Kennis die nu vaak ontbreekt kan zo in één

“Scholenbouw is vooral een centenkwestie,”

goed te doen, maar in Nederland gaan we

opdrachtgevende organisatie worden

zegt Karin Reilingh. Er moet altijd geld bij.

er omslachtig mee om.

ondergebracht. Ook zouden grotere ge

Scholenbouw is in de basis onrendabel.

meentes hun expertise moeten delen met

Ingegeven door krappe budgetten is ‘sober

Ondersteuning

de kleinere gemeentes om hen heen.

en doelmatig’ de norm in Nederland, vult

Om de huurder ook op termijn tevreden te

Nu staan veel (opdrachtgevende) partijen

Heijnders aan. Dit in tegenstelling tot de

houden moet volgens Reilingh al in een

met de rug naar elkaar toe waardoor ieder

Scandinavië en Oostenrijk waar de leer

vroeg stadium goed worden nagedacht

het wiel voor zich moet uitvinden. De vraag

omgeving veel meer wordt gezien als basis

over de functioneel inhoudelijke kant van de

‘wat wil de ander?’ zou daarbij best vaker

voor goed onderwijs. Ook de gewenste

opgave. Dit vergt een deskundige begelei

gesteld mogen worden. Deze empathie

‘flexibiliteit’, een belangrijk thema in de

ding, het gaat om meer dan regeltjes

wordt nog onvoldoende gemobiliseerd.

scholenbouw, heeft een prijskaartje.

correct toepassen en financiering vinden.

Reilingh vindt dat het lastig is om aan

Er moet een goede wisselwerking tussen

vullende financiering te vinden om de

het gebouw - en het gebruikersperspectief

Marco van Zandwijk,
Servicecentrum Scholenbouw
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Investeren in
onderwijs draagt
bij aan de kwaliteit
van de stad
W E T H O U D E R | Maurice Hoogeveen
& S C H O O L D I R E C T E U R | Linze van der Tuin
Bij de Roadshow van het Servicecentrum Scholenbouw in november sprak Maurice
Hoogeveen, wethouder onderwijs van Assen, zich in zijn toespraak krachtig uit:
“Goede architectuur bevordert leerprestaties.” De wethouder stelde voor om het
opdrachtgever van het nieuwe gebouw van PrO Assen, een school voor leerlingen met
een beschikking voor praktijkonderwijs.
Het door Onix Architecten ontworpen schoolgebouw staat aan de rand van een woonwijk. Het valt op
door zijn houten gevels en kloeke schilddak van Trespaplaten. Een robuuste betonnen trap leidt naar de
eerste verdieping, naar de kamer van de directeur waar Maurice Hoogeveen en de directeur van
PrO Assen, Linze van der Tuin, vertellen over het schoolgebouw en hun samenwerking.
Hoogeveen begint. “Het programma Kwaliteitsimpuls onderwijshuisvesting draait inmiddels acht jaar.
De gemeente Assen bekijkt of alle schoolgebouwen van dertig jaar en ouder vervangen moeten worden.
Op een enkele oud gebouw na, zijn de meeste scholen vernieuwd.
Assen investeert fors in onderwijshuisvesting. Er is landelijk een
discussie gaande of het geld dat voor onderwijshuisvesting in het
gemeentefonds zit, ook aan dit doel besteed wordt. Bij veel gemeen

“Goede architectuur
bevordert leerprestaties.”

ten is sprake van onderbesteding, terwijl wij zestig procent meer
uitgeven dan we krijgen, namelijk 3,5 miljoen. Dat wordt de komende jaren alleen maar meer. We doen
dat vanuit de visie dat je juist in onderwijs moet investeren als je als stad kwaliteit wilt houden.
De overheid kan de kwaliteit van het onderwijs niet sturen, dat doen de leerkrachten voor de klas.
De overheid is er om te faciliteren. Onderwijshuisvesting doet er echt toe in de kwaliteit van het onder
wijs. In de Assense politiek wordt dat breed gedragen, zelfs in tijden van crisis blijven wij investeren in
onderwijshuisvesting. In het speciaal onderwijs is het effect van goede huisvesting nog sterker voel
baar. Leerlingen in het speciaal onderwijs komen maar al te vaak in afgedankte, verouderde
schoolgebouwen terecht. Mogelijk is de gedachte hierachter dat ze door hun gedragsproblematiek
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vervolggesprek samen met Linze van der Tuin te houden. Van der Tuin was mede

PrO Assen, ontwerp: Onix. Foto’s: Peter de Kan

niet altijd even voorzichtig met hun omgeving omgaan. Dan is het niet erg als er iets kapot gaat.”
Linze van der Tuin neemt het gesprek over. “Het gaat om een kwetsbare groep leerlingen die veel
scholenbouw

bescherming nodig heeft. Daar hebben we vaak met de architect over gesproken, want we wilden niet
alleen een spraakmakend, markant gebouw, maar ook een gebouw dat bij deze groep leerlingen past.”
Hoogeveen vult aan: “Je hebt een architect nodig die jou gaat bevragen op je onderwijskundige visie,
een architect die snapt wat er in het onderwijs gebeurt. Onix Architecten heeft de gebruikers van
PrO Assen heel serieus genomen.”

“Overheid en schoolbestuur
moeten het opdrachtgeverschap
samen aandurven.”

Van der Tuin: “De architect nam de schildpad als
metafoor; het dak is als een schild. Het gebouw
moet een veilige en warme omgeving zijn.
Een gebouw dat de leerlingen volop mogelijkheden
biedt om zich te ontwikkelen. We waren het
erover eens dat het geen Villa Kakelbont moest

worden, maar juist rust moest uitstralen. Dus rustige kleuren, maar wel met opvallende accenten.
Onix Architecten is in ons vorige schoolgebouw geweest - zo’n platte doos uit de jaren zestig, zeventig en heeft met de leerlingen en ons team gesproken. Leerlingen vertelden dat ze een echt schoolgebouw
voor het voortgezet onderwijs wilden. De architecten vroegen hen wat ze daar precies mee bedoelden.
Het ging de leerlingen om zoiets als een mooie, brede trap. Er kwamen ook praktische dingen naar
voren. Bij het voetballen kwam de bal wel eens op het platte dak terecht. De leerlingen wilden daarom
een schoolgebouw met een puntdak. Ons team bracht weer andere zaken naar voren. Het vorige
schoolgebouw had van die smalle gangen, terwijl deze leerlingen fysiek de ruimte nodig hebben.
Ze moeten om zich heen kunnen maaien zonder direct iemand te raken. De verkeersruimte moest ruim
worden opgezet. De lockers zijn over diverse plaatsen in het gebouw verspreid. Zo krijg je geen opeen
hoping van leerlingen als ze ‘s morgens binnenkomen. Ze hebben genoeg ruimte, waardoor ze
makkelijk hun weg kunnen vinden en niet veel agressie naar elkaar toe hebben. De leerkrachten en
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leerlingen wilden klaslokalen als huiskamers. Daarom is gekozen voor zachte vloerbedekking.
Soms vonden we dingen zo belangrijk, zoals die vloerbedekking, dat we besloten geld bij te leggen.
bedragen die ervoor staan, dan kom je er niet. Onderwijs zal daar zelf in moeten investeren.”
Hoogeveen: “Daar zit ‘m nu de truc voor onderwijshuisvesting! Als gemeente ben je medeopdrachtge
ver en stel je geld beschikbaar. Maar je bent niet de gebruiker, dus de exploitatie moet weer bij de ander
vandaan komen. Eigenlijk heb je als gemeente en school een dubbel opdrachtgeverschap. Als je samen
naar die budgetten wilt kijken, is er veel meer mogelijk. Je moet het wel met elkaar durven en er
samen in willen duiken. Behalve een architect die echt snapt wat de onderwijskundige visie is, heb je
aan de opdrachtgeverskant een overheid en schoolbestuur nodig die samenwerken en gezamenlijk het
beste resultaat willen nastreven.”
Evelien van Es
architectuurhistoricus
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Als je budgetten samenvoegt, kun je maken wat je wilt. Als je alleen gebruik maakt van de norm

Winnend plan van Architectenbureau Marlies Rohmer.

BEST PRACTICES

scholenbouw

Amsterdam, architectenselectie nieuwbouw
brede school Houthaven

Aanbesteden,
gewoon doen!
In het voorjaar van 2011 kondigde het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam een
aanbesteding aan voor de nieuwbouw brede school Houthaven. Het Stadsdeel had nog niet
eerder zelf een architect Europees aanbesteed. Dat weerhield het Stadsdeel er niet van de
selectieprocedure in eigen hand te houden en tot een goed eind te brengen.
Projectleider Frans Schutte deelt zijn eerste ervaring met een Europese architectenselectie.
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Uiteraard zijn we gestart met een intensieve dia

De geschiktheidseisen doen niet buitenproportioneel aan.

loog met de gebruikers. In de brede school zullen

We hebben geprobeerd om de eisen in de selectie

ook bedrijfsruimtes opgenomen worden. Bij de

fase zo laag mogelijk te houden. Toch ontkom je

afdeling vastgoed van het stadsdeel is er voor ge

er niet aan om eisen te stellen, je wilt gerenom

zorgd dat deze ruimtes goed verhuurbaar zijn en

meerde, ervaren architecten selecteren.

het project als geheel exploitabel is. De ontwik

We verlangden een omzet van € 750.000, een

keling van de brede school is namelijk gekoppeld

passende beroepsaansprakelijkheidsverzeke

aan het Ontwikkelplan Houthaven. 

ring, een bankgarantie bij opdrachtverlening en

Het is een ‘groeischool’: naarmate het Houthaven

drie referenties voor de beoordeling, waarvan ten

gebied verder ontwikkeld wordt voor woningbouw,

minste één brede school. Om de lasten voor de

zal in de toekomst de bedrijfsruimtes omgezet

deelnemers te beperken werkten we in eerste

worden in onderwijsruimte. Op basis van de ge

aanleg zo veel mogelijk met eigen verklaringen.

sprekken werd een programma van eisen (pve)

Wel moest voor de uitsluitinggronden al bij aan

Hoe is de aanbesteding voorbereid?

opgesteld. In het pve werden twee bijzondere
aandachtspunten geformuleerd: het gebouw
moet voldoen aan strenge toegankelijkheidseisen
(I.T.S.) en het moet 100% klimaatneutraal zijn.
De opdracht voor de architect bleek onder de
Europese aanbestedingsregels te vallen.

“Zo’n presentatie kan
een wissel door de
beoordeling trekken.”
melding een verklaring omtrent gedrag

hebben we eerst informatie ingewonnen. We zijn

(VOG-verklaring) ingediend worden, of een kopie

te rade gegaan bij stadsdelen die al wel ervaring

van de aanvraag. Als een architect hier pas na de

hebben met het Europees aanbesteden van een

voorlopige selectie achteraan gaat, is hij te laat.

architect en we zijn gaan praten met Architectuur

Dat is frustrerend voor alle betrokkenen, ook de

Lokaal. Daarna hebben we overlegd met de afde

architect. De BNA vond trouwens de omzeteis te

ling inkoop of we het zelf konden doen.

hoog, dat zou jonge architecten kansloos maken.

Uiteindelijk hadden we voldoende vertrouwen om

Wij zochten echter niet specifiek een jonge archi

zelf aan te besteden. We kozen voor een niet-

tect, maar een gerenommeerd bureau.

openbare aanbesteding.
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Daar hadden we geen ervaring mee. Daarom

Hoe heeft u vijf kandidaten gekozen uit de
geschikte bureaus?

hun plan en zich echt verdiept hadden in de ge

De architecten moesten drie referentieprojecten

presenteren, daar moet je echt in sturen als op

indienen. Die hebben we beoordeeld op kerncom

drachtgever. We moesten ze allemaal attenderen

petenties. Je wilt er zeker van zijn dat architecten

op de voorgeschreven tijd. We vroegen geen

over de benodigde vaardigheden beschikken.

maquettes, maar dan is er toch een architect die

Dat moet je inhoudelijk beoordelen, dus niet uit

dat ongevraagd meebrengt. Die maquette konden

sluitend vierkante meters en aantal gebruikers

ze op de gang laten staan.

bruiker. De architecten wilden zoveel mogelijk

tellen. En ja, ervaring met (brede) basisscholen
zien wij als een specifieke kerncompetentie.

En hoe is de prijs beoordeeld?

Dus architecten met ruime ervaring met scholen

We wilden een scherpe aanbieding, maar we

bouw hebben wel een streepje voor. Daarnaast

wilden niet met prijsduikers in zee gaan. Daarom

beoordeelden we algemene bureauvisies op een

konden slechts 70 van de 240 punten op prijs

aantal aspecten van de opdracht. Zo krijg je

gescoord worden en werkten we met gewogen

feeling met de architecten. Dat is met name van

scores. Uiteindelijk hebben we ook niet het goed

belang voor de onderwijsinstellingen. Sluiten

koopste plan gekozen. Het viel me op dat alle

deze visies aan op de onderwijsvisie? De leden

inschrijvers wel zeer scherp inschreven. Alle

van de selectiecommissie hebben individueel de

honorariumbiedingen lagen onder de berekening

aanmeldingen beoordeeld. De commissie was

conform de oude SR [Standaardregeling van de

eensgezind, er was geen discussie.

BNA uit 1997].

Startte de gunningsfase met een contactmoment?

Hoe tevreden bent u met het resultaat?

Er was geen startbijeenkomst. De geselecteerde

Marlies Rohmer. We zijn zeer tevreden met deze

architecten zijn per brief uitgenodigd. We hebben

uitkomst. Marlies is een goede architect, die weet

niet geheimzinnig gedaan over de identiteit van de

waar ze het over heeft. Dat schept vertrouwen

selecteerden. Het e-mailverkeer vond met alle

voor het vervolg van het project.

De aanbesteding werd uiteindelijk gewonnen door

vijf de architecten tegelijk plaats. Dat leidt echt
scholenbouw

genoeg om een goed ontwerp te maken en scherp

Hoe kijkt u terug op uw eerste Europese
architectenselectie?

in te schrijven. Dat bleek ook wel.

Het is allemaal redelijk goed gegaan. Gelukkig

niet tot valse concurrentie. Architecten zijn gretig

konden we alle beslissingen nemen op basis van

Wat moesten de geselecteerde architecten
indienen en hoe werd dat beoordeeld?

consensus. We hebben de juiste architect en een

We vroegen om een honorariumbieding, een

wel wat beginnersgeluk. We hadden een zekere

schetsontwerp en een visie op de opgave aan de

bravoure en onbevangenheid. We wilden echt

hand van kernbegrippen. Daarvoor boden we een

voor de inhoud gaan en niet de procedure leidend

ontwerpvergoeding van € 5.000. De architecten

maken.

goed ontwerp gekozen. Misschien was het ook

moesten hun plan ook voor de gunningscommissie
presenteren. Het kwalitatieve deel werd door de
leden van de gunningscommissie beoordeeld met
rapportcijfers. De inschrijvers werden ten op
zichte van elkaar vergeleken. Op basis van een
discussie werden vervolgens de eindscores vast
gesteld. Met name de presentaties waren van
belang. Zo’n presentatie geeft echt een verhelde
rend beeld en kan een wissel trekken door de
beoordeling. Wat is de gedrevenheid van archi
tecten, hoe komen ze over en waar hebben ze
allemaal aan gedacht? Het viel me op dat de ar
chitecten ontzettend goed nagedacht hadden over
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Uit de database van het Steunpunt blijkt dat
• scholenbouw met bijna 400 opdrachten de grootste opgave is waarvoor architectuuropdrachten worden
aanbesteed
• scholen zowel traditioneel als geïntegreerd worden aanbesteed. Sinds de inwerkingtreding van het BAO in
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Winnend plan van Cita Architecten.

BEST PRACTICES

Ursem, architectenselectie Brede School Koggenland
scholenbouw

De gebruikers centraal
Eind 2010 startte de Westfriese gemeente Koggenland een Europese aanbesteding voor
architectendiensten ten behoeve van een nieuwbouw brede school. Voor een gemeente als
Koggenland is dit geen routineklus. Met KOMPAS light in de hand heeft de gemeente zich
voorbeeldig door de aanbesteding heengeslagen. Alle betrokkenen zijn tevreden over het
verloop van de procedure. Ton Hertog, bouwkundig projectleider van de gemeente
Koggenland, reflecteert op het aanbestedingsproces.
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“Het gaat om het team
waar gebruikers
tevreden mee zijn,
niet de goedkoopste.”

Hoe heeft u de architecten gekozen die een
inschrijving mochten doen?
We hebben gebruik gemaakt van KOMPAS light.
We hebben de toelichting gelezen en goed
geluisterd naar de discussie rondom KOMPAS
light. Kwaliteit was voor ons het allerbelangrijkste.
We zoeken kwaliteit waar de gebruikers zich

Wat was de aanleiding?

prettig bij voelen. Dan moet je niet in de valkuil

De twee scholen en het kinderdagverblijf in

van een cijfermatige beoordeling stappen. Als je

Ursem verkeerden in een slechte staat.

twee in de afgelopen vijf jaar opgeleverde brede

Een grootschalige renovatie of vervangende

scholen vraagt, haal je alleen grote, gevestigde

nieuwbouw was onvermijdelijk. Ook speelde het

bureaus binnen. Dat moet je niet willen. Boven

nieuwe centrumplan voor Ursem. Dit plan voor

dien zegt kwantiteit weinig over de kwaliteit van

zag in verplaatsing van de centraal gelegen

de referenties. Referenties zeggen überhaupt

sportvoorzieningen om plaats te maken voor een

niet alles.

centrale brede school en woningbouw. Vanwege

Daarom kozen we een inhoudelijke beoordeling

de actuele woningmarkt moest het plan aan

van twee referentieprojecten, de architectuur

gepast worden. De brede school zal er komen,

opvatting van de teams en de beoogde

maar de sportverenigingen mogen nu ook blijven.

projectarchitect en projectleider. Past de sfeer

Nadat er duidelijkheid was over het project,

die de ontwerpen uitstralen bij de brede school

bracht de afdeling Welzijn van de gemeente de

Ursem en hoe kindvriendelijk zijn de referentie

vaste participanten bij elkaar. Dat resulteerde in

projecten ontworpen? Sluit de architectuur

een intentieverklaring. Dat was een belangrijke

opvatting aan op het beeld van de gebruikers?

stap. Een brede school waar verschillende

Die inhoudelijke beoordeling was echt een leer

partijen samenwerken onder één dak is iets an

proces voor ons. Sommige teams lagen heel dicht

ders dan een bedrijfsverzamelgebouw. Samen

bij elkaar. We wilden geen score 1 toekennen om

stelden zij een functioneel programma op waarin
de wensen van de gebruikers vastgelegd werden.
nam het technisch programma van eisen voor zijn
rekening. Nadat er overeenstemming bereikt was
over de stukken werd het college van burge
meester en wethouders aanbevolen om een

“We hebben goed
geluisterd naar de
discussies rondom
KOMPAS light.”

niet-openbare aanbesteding voor een ontwerp
team te starten. We kozen voor een

onderscheid te maken als deze score geen recht

niet-openbare procedure om niet onnodig veel

deed aan de kwaliteit. Het gevolg was dat een

bureaus aan het werk te zetten.

paar architecten boven de rest uitstak en dat er
een grote middenmoot ontstond.

Waarom een ontwerpteam?

Om zekerheid te verkrijgen over het uitvoerings

Dan krijg je teams van adviseurs die elkaar

proces moesten de deelnemers zich

begrijpen en op elkaar ingespeeld zijn. Als je de

conformeren aan de planning. Natuurlijk zijn er

adviseurs los contracteert, loop je het risico dat

ook financiële eisen gesteld. De financiële kant

je partijen koppelt met verschillende ideeën en

moet niet gaan overheersen, maar als opdracht

werkwijzen. Dat komt het project niet ten goede.

gever wil je wel bevestigd zien dat de bureaus

De opdracht is te klein voor een geïntegreerd

een zekere continuïteit hebben. Dat geeft ver

contract. Daarom hebben we het ontwerp los

trouwen. Hoewel we de eisen en lasten zo

gekoppeld van realisatie, onderhoud en

beperkt mogelijk gehouden hebben, beseffen we

exploitatie. Dat creëert ruimte voor de gebruikers

dat het lastig is voor nieuwkomers om er tussen

om hun wensen in samenspraak met het ont

te komen. Dat blijft een probleem. We moeten het

werpteam verder uit te werken.

aanbestedingsproces wel kunnen verantwoor
den, het verwachte resultaat moet niet
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De bouwkundig medewerker van de gemeente

schapsgeld.

De beoordeling is vastgelegd in een
juryrapport. Dat is ongebruikelijk bij
aanbestedingen.

Wat vroeg u in de gunningsfase?

Omdat de gunningsfase in de vorm van een prijs

De teams moesten een visiedocument, een

vraag gegoten was, is dit niet meer dan redelijk.

schetsontwerp en een financiële aanbieding

Een abstracte scorematrix is nietszeggend.

indiening. We boden een ontwerpvergoeding van

Voor ons was de beoordeling een leerproces,

€ 5.000. Dat is misschien niet wettelijk verplicht,

maar dat is het natuurlijk ook voor de architecten.

maar dit vind ik eigenlijk vanzelfsprekend.

De deelnemers willen weten waarom ze een be

Ontwerpers moeten beloond worden voor de

paalde score behaald hebben en deze vergelijken

extra inspanning. De teams moesten hun

met die van de andere deelnemers. Ik vind dat je

inschrijving presenteren aan de beoordelings

als publiek opdrachtgever verantwoording voor je

commissie.

keuzes verschuldigd bent.

Hoe zijn de inschrijvingen beoordeeld?

Hoe kijkt u terug op de aanbesteding?

We hanteerden acht verschillende gunningscriteria.

De aanbesteding is gewonnen door Cita Architecten.

Op het criterium prijs konden slechts tien van de

Iedereen is tevreden over het gevolgde proces en

60 te vergeven punten gescoord worden. Dat was

het voorlopig ontwerp, ook de gebruikers. De ge

een bewuste keuze. We willen het team met het

bruikers blijven betrokken in het ontwerpproces.

ontwerp waar de gebruikers zich het best in

Een aanbesteding is een goede manier om

vinden selecteren. Dit hoeft niet perse de goed

gebruikers bij het proces te betrekken en hen

koopste te zijn. Daar komt bij dat het honorarium

deelgenoot van het eindresultaat te maken.

van het team slechts een fractie van de totale

We willen tenslotte een gebouw waar zij zich

projectkosten bedraagt. De weging is afgestemd

prettig voelen. Het gaat om toekomstwaarde.

op onze aanbestedingsstrategie. De gebruikers

Daar hoort een prijs-kwaliteitverhouding bij,

werden betrokken in de beoordeling van het

maar de financiële kant moet niet eenzijdig

kwalitatieve deel. Als je de gebruikers mee laat

domineren. Goedkoop is vaak duurkoop. Er zijn

beslissen, moeten ze wel echt wat te kiezen

meerdere voorbeelden waarbij achteraf alsnog

hebben. Je kunt niet volstaan met een pro forma

geïnvesteerd moest worden om het project in

procedure waarin minimale prijsverschillen

overeenstemming te brengen met de wensen van

doorslaggevend zijn.

de gebruikers.

onduidelijk zijn. Bovendien gaat het om gemeen

scholenbouw

(MG, BT)
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( AD V E R TENTIE )

Opdrachtgeverschap bij scholenbouw
aap, noot, mis

aap, noot, mis

de basis van de brede school

de basis van de brede school

Wie is in staat tot goed opdrachtgeverschap bij scholenbouw? Bij brede scholen is
vaak onduidelijk wie de opdrachtgever nu eigenlijk is. Het opdrachtgeverschap
zweeft ergens tussen gemeentelijke diensten, schoolbesturen en ontwikkelaars.
Vanuit de ambitie om de school tot centraal punt in de wijk te maken, worden tal van
maatschappelijke organisaties betrokken bij de planvoorbereiding. Zij hebben, net
zo min als de scholen zelf, een toereikend bouwbudget. Zo ontstaat de wens om
woningen en commerciële functies aan het project toe te voegen.
Samenwerking tussen publieke en private partijen kan tot goede resultaten leiden,
maar bij deze opgave zijn om te beginnen de publieke opdrachtgevers aan zet. De
brede school vraagt technische en zakelijke kennis, maar het kan niet zonder
maatschappelijke en culturele inzet.
Aap noot mis, de basis van de brede school biedt inzicht in het opdrachtgeverschap
bij tientallen brede scholen in Nederland.
Download pdf: www.arch-lokaal.nl

bibliotheek,een peuterspeelzaal, sociaal cultureel
werk, een gemeenteloket, een wereldwinkel en

schoolse voorzieningen gaan functioneren als een
brede vensterschool.
Vanwege het grote aantal deelnemers nam de
voorbereiding veel tijd in beslag. Vooral de verdeling van de ruimte binnen het nieuwe gebouw
was onderwerp van discussie: ieder partij wenste
een perfecte plek. Desondanks bleef de sfeer goed,
dankzij het gedeelde enthousiasme over de nieuwe
voorziening. De groep toekomstige gebruikers had
met de vertegenwoordigers van de fusieschool en
het museum twee trekkers die het proces gaande
hielden, ook op momenten dat het moeizaam ging.
De voormalige Rietvlechtvakschool kreeg de
functie van museum. De overige organisaties
kregen een plek in de nieuwbouw, met de school
in de lange arm van het gebouw en de anderen
achter de oude bebouwing. De architectuur van de
nieuwbouw verwijst naar stations en treincoaches,
een knipoog naar het tramstation dat ooit op deze
plek stond. De verwijzing naar tram en spoor wordt
voortgezet in de inrichting van het plein.

het resultaat
Het complex overtrof de verwachtingen. Nooit had
de gemeente durven hopen dat het geheel een zo

diverse ontwikkelingen plaats. Toch zijn er zaken
die, met de kennis van vandaag, beter hadden
gekund. Zo bleek amper een jaar nadat het

het moment dat alle andere functies hun plek al
hadden ingenomen. Er waren geen mogelijkheden
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mFC Zuiderburen Leeuwarden
Leeuwarden
Pikemar 15-17, Zuiderburen
gemeente Leeuwarden
Van Overbeek Tromp Architectuur, Joure
2 basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang,

BVO

5.150 m²
november 2003

het enthousiasme, zowel bij de gebruikers als bij
de inwoners van Noordwolde. (PS)

Oplevering

december 2004

Bouwsom

€ 2.884.000

sportvoorzieningen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

fotografie
boven: spring architecten
onder: van overbeek tromp architectuur

Nationale Rietvlechtmuseum, sociaal cultureel centrum, basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal, ruimte voor een jeugdhonk, wereldwinkel
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(Klinkenberg). ‘Een stuurgroep kan besluiten
nemen als gebruikers en ontwerpers het niet eens
kunnen worden. Anders is er geen voortgang.’
Een tegenvaller was, dat het programma niet op de
locatie paste. Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor
de kiss & ride zone die nodig is nu veel ouders hun
kind met de auto naar school brengen. Om ruimte
te maken moest een deel van de geplande
woningbouw vervallen, daarmee viel echter ook
een stuk financiering weg. Bovendien kostte het
veel tijd om het plan aan te passen en vast te
stellen, zodat het proces flinke vertraging opliep.
Toch wisten de partners hun enthousiasme te

hiervoor was geen budget gereserveerd.
Uiteindelijk is met subsidie van de gemeente en

Opvallend aan de school is, dat binnenwanden

gemeente ook de financiële administratie van de
energielasten op zich neemt, ter ondersteuning van

het gebruik

was dat de onderlinge samenwerking wordt
gestimuleerd als leraren elkaar kunnen zien. Voor
een deel werkt het ook zo. Volgens de leerkrachten
is het mogelijk om door onderlinge afspraken het
geluid zo te beheersen dat de klassen elkaar niet
storen. Toch is er ook overlast. Voor de flexibele
wanden die de school graag had gezien, was geen
budget beschikbaar; het was of open, of dicht.
Inmiddels is een vide toch dichtgezet en zullen er
uiteindelijk een aantal extra tussenwanden

een beheerplan lag. Schooldirecteur Fred
Molenberg noemt een beheerder essentieel voor

het resultaat
De Archipel is een kloek gebouw, opgetrokken uit
no-nonsense materialen: robuuste houten
kolommen met bouten die in het zicht zijn gelaten,
schoon beton, glas en rode geprofileerde
gevelplaten. Een gebouw dat zowel door zijn

sporthal vinden allerlei lessen en toernooien
plaats. Na het oplossen van de aanloopproblemen
begint De Archipel zijn buurtfunctie waar te
maken. (KH)

Lelystad
De Pauwenburg 2, Lelystad

Opdrachtgever

gemeente Lelystad

Ontwerp

GAJ Architecten, Arnhem

Programma

3 basisscholen, kinderopvang, gymzaal en 3 speellokalen

BVO

4.630 m²

Start bouw

juli 2004

Oplevering

juli 2005

Bouwsom

€ 4.400.000

Gemeente

Almere

Locatie

Chagallweg 10, Almere

Opdrachtgever

Heijmans IBC Bouw, Almere

Slimme School De Compositie Almere

de beheercoördinator van De Archipel.

functie als door zijn verschijning een baken voor de
buurt kan zijn. De school is tevreden, ook over de
multifunctionele ruimten en de sporthal. In de
ontmoetingsruimte worden koffieochtenden en
cursussen georganiseerd. In de danslokalen en de

Gemeente
Locatie

Ontwerp

BDG Architecten Ingenieurs, Almere

Programma

2 basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen,
sportzaal en kantoorruimten

BVO

5.400 m²

Start bouw

april 2001

Oplevering

oktober 2002

Bouwsom

€ 5.300.000

fotografie
boven: cees rutte
onder: bdg architecten ingenieurs almere

FLEVOLAND

FLEVOLAND

FLEVOLAND

FLEVOLAND

geplaatst worden om de ruimten iets te verkleinen.
Pas laat kwam men erachter dat een beheerplan
nodig was om het gebruik van het gebouw goed te
regelen. Door gebrek aan ervaring heeft het na
oplevering nog anderhalf jaar geduurd voordat er

Clustervoorziening De Borg Lelystad

Ook uit details blijkt dat het een pionierproject is.
Henk Klinkenberg kiest er in het vervolg voor om
het verbruik van gas, water en elektra per
gebruiker te meten. Geheel volgens de brede
school gedachte werkt men bij de Archipel met

tussen de groepslokalen ontbreken; de klassen
krijgen les in open ruimten. Het idee hierachter

bewaren.

Projectdocumentatie

een eigen bijdrage van de participanten iemand in
dienst genomen. De activiteitencoördinator wordt
eveneens uit een gemeentelijke subsidie betaald.
In dat opzicht blijft de Archipel zoals veel brede
scholen in een afhankelijke positie.

meters voor het hele gebouw, zodat er een lastige
verrekening moet plaatsvinden tussen de
verschillende gebruikers. Reparaties en klein
onderhoud verlopen via de meldingssystematiek
van het Openbaar Onderwijs Almere. Zo neemt de

het goed functioneren van een brede school, maar

Brede school De Archipel Almere
Gemeente

scholenbouw
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€ 10.149.000

Locatie

Start bouw

AG Nova architecten, Leeuwarden

€ 3.280.000

augustus 2008
januari 2010

Gemeente

Programma

Programma

eerste kwartaal 2001

10.013 m2

Bouwsom

Opdrachtgever

Ontwerp

4.933 m²

2 basisscholen, centrum voor de Kunsten, café/restaurant, fysiotherapie,

Start bouw
Oplevering

Ontwerp

Mandehof 7 en 13, Noordwolde

derde kwartaal 1999

gemeente Boarnsterhim
Spring Architecten, Rotterdam

Programma

dat een multifunctioneel gebouw pas goed kan
functioneren als het gebruik wordt gecoördineerd.
Het gaat dan zowel om het beheer als om de
onderlinge samenwerking. Desondanks overheerst

bepalend. Uiteindelijk is het aan de gebruikers om
er een succes van te maken. Te laat was onderkend

gemeente Weststellingwerf

Bouwsom

J.W. de Visserwei 10, Grou

Opdrachtgever
Ontwerp

kantoren, sportzalen, gymzaal, fitness, theaterzaal, kinderdagopvang,

langen te behartigen.
De betrokkenen hebben geleerd, dat het ontwerp
van een gebouw belangrijk is, maar niet alles

Locatie

Oplevering

Boarnsterhim

Locatie

BVO

Met horeca was wel al rekening gehouden, maar
tijdens het ontwerpproces was de exploitant nog
niet bekend, zodat er niemand was om de be-

Opdrachtgever

BVO

Gemeente

peuterspeelzaal, buiten- en tussenschoolse opvang en vergadercentra

voor uitbreiding, zodat de voorziening noodgedwongen moest verhuizen. Verder had de horeca
een meer prominente plek mogen krijgen.

Weststellingwerf

Start bouw

Nieuwe Brede school Grou

complex in gebruik was genomen, dat de kinderopvang meer ruimte nodig had. De kinderopvang
was vrij laat aan het programma toegevoegd, op

Vensterschool ‘t Vlechtwerk Noordwolde
Gemeente

Projectdocumentatie

grote invloed zou hebben op de ontwikkeling van
het dorp. Zo verrees vlakbij een complex met zorgwoningen en vonden ook in het centrum zelf

FRIESLAND

FRIESLAND

FRIESLAND

FRIESLAND

een horecavoorziening. De nieuwe, gefuseerde
basisschool zou door een nauwe samenwerking
met het sociaal cultureel werk en voor- en na-

Almere

Locatie

Maldivenweg 45, Almere

Opdrachtgever

gemeente Almere en Woningstichting GoedeStede

Ontwerp

Spring architecten, Rotterdam

Programma

basisschool, schoolwoningen, dubbele sporthal, kinderopvang, peuterspeelzaal, wijkbibliotheek

BVO

6.990 m² (excl. woningen)

Start bouw

maart 2003

Oplevering

januari 2005

Bouwsom

€ 6.300.000 (excl. woningen)
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HULP

In december 2011 lanceerde Rijksbouwmeester

de eindgebruiker. De afwegingen en keuzes wor

Frits van Dongen de Scholenbouwwaaier: een

den op een eenvoudige manier in beeld gebracht

handreiking aan opdrachtgevers voor de nieuw

waardoor het mogelijk wordt om ambities be

bouw of verbouw van schoolgebouwen. De waaier

spreekbaar te maken en helder te formuleren.

is een initiatief van een van de ontwerplabs van
het programma Nederland wordt Anders, van

Een belangrijke vraag aan de opdrachtgever die

Van Dongen’s voorganger Liesbeth van der Pol,

vooraf gaat aan het daadwerkelijk opstellen van

en ontwikkeld in opdracht van het Atelier Rijks

een pve en aan het ontwerpproces is die van de

bouwmeester en het Servicecentrum

eigen rol en regie. Goed opdrachtgeverschap is

Scholenbouw. Meer dan 120 organisaties uit het

essentieel voor een gezonde projectcultuur, stelt

veld leverden input. De komende jaren is een

de waaier. Tegelijkertijd wordt het opdracht

groot aantal schoolgebouwen aan vervanging of

geverschap en alles wat daar bij komt kijken in de

verbouwing toe. Dat vergt in de meeste gevallen

praktijk onderschat. Een principiële keuze aan

een intensief plan- en bouwproces, met beperkte

het begin van het proces voor stuurman, mede

budgetten: ga er maar eens aan staan als je core

speler of scheidsrechter maakt de verhoudingen

business ligt in het onderwijs. De meeste school

helder en het proces soepeler. De gemotiveerde

directeuren zijn geen bouwkundigen en

opdrachtgever die weet wat hij wil is volgens de

nieuwbouw of verbouw van de school is voor hen

waaier dan ook een cruciale succesfactor.

meestal maar een eenmalige gebeurtenis. Maar
ook voor veel gemeenten zijn scholenbouw en

Maar weten wat je wilt is bepaald niet eenvoudig.

aanbestedingen bepaald geen alledaagse opgave.

Dat begint bij de vastgoedstrategie ((ver)kopen of

Uit de constatering dat in de praktijk te veel par

huren?) en architectenselectie (prijs of kwaliteit?)

scholenbouw

Scholenbouww
structurerend instrument

tijen bezig zijn met opnieuw het wiel uitvinden, is

en eindigt bij wijze van spreken bij het kleur

het idee voor een scholenbouwwaaier ontstaan.

gebruik en de keuze voor de kozijnen. Plus alles
ertussen in. Keuzes met betrekking tot duur

Aan de hand van de thema’s Beleving, Gebruik en

zaamheid en het binnenklimaat hebben daarbij

Techniek kunnen opdrachtgevers en gebruikers

bijzondere aandacht. Acht op de tien school

hun wensen en eisen in kaart brengen en struc

gebouwen kennen een te hoge CO2-concentratie.

tureren in een programma van eisen (pve).

Een ongezond binnenklimaat kan direct worden

Daarnaast komen het proces en de financiële

gerelateerd aan ziekteverzuim. In een gezonde

aspecten aan bod. Het doel van de waaier is de

school presteren leerlingen beter, blijkt uit on

communicatie tussen de verschillende partijen

derzoek. Al eerder deed Van der Pol in het

(opdrachtgever/gebruiker en ontwerper/adviseur)

rapport Gezond en goed, scholenbouw in topconditie

te verbeteren en daarmee tot een betere prestatie

(juni 2009) daarom concrete aanbevelingen voor

te komen: een kwalitatief goed en gezond school

het pve voor scholen en aan opdrachtgevers.

gebouw, waar leerlingen optimaal kunnen leren
en presteren. De waaier is opgebouwd rondom
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Foto: Simone van Es

scholenbouw

uwwa a ier

voor onervaren opdrachtgevers
Een van de goede dingen van de scholenbouw

heeft onvermijdelijk invloed op de initiële kosten,

waaier als instrument voor relatief onervaren

maar in het totaalplaatje met onderhoud en be

opdrachtgevers is dat ze uitgaat van de kracht

heer zouden duurzame maatregelen wél

van een helder programma van eisen als sturend

voordelig kunnen uitpakken.

toetsingskader. Niet alleen structureert het de
eigen gedachten en wensen en werkt het als een

Anne Luijten, architectuurhistoricus

communicatiemiddel tussen partijen, het sluit
ook beter aan bij een bouwwereld die steeds
meer denkt vanuit prestatie-eisen en het helpt
om de verhouding tussen budget en kwaliteit/
eisen in realistisch perspectief te zien. Hetzelfde
geldt voor de investeringskosten. De auteurs van
de waaier wijzen erop dat de investeringskosten
voor een gebouw niets zeggen over de totale
levensduurkosten. Een duurzaamheidsambitie

De scholenbouwwaaier is verkrijgbaar via www.arch-lokaal.nl
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PROBLEEMEIGENAAR

Alternatief:
Schoolschap
Noorderland
De herstructurering van de scholenbouw is ingewikkeld, maar ook urgent - met name op het
platteland. Dat noopt tot ‘herverkaveling’ van onderwijsvoorzieningen op zeer korte termijn.
In Oost-Groningen loopt een experiment dat een reëel alternatief moet bieden: het
‘Schoolschap’. Wat is een Schoolschap en waarom is zoiets nodig?

Wat is er mis met Nederlandse basisschoolgebouwen?
Ten eerste is het grootste deel van de gebouwenvoorraad verouderd (zie tabel). Dat is niet zo vreemd:
de gebouwen worden over 40 jaar of meer afgeschreven en met verbouwingen wordt de levensduur
vaak nog één of meerdere malen met 25 jaar verlengd. Op zich is daar niets mis mee. Een constructief
goed gebouw kan honderden jaren meegaan. Maar een gebouw wordt wel gemaakt vanuit de inzichten
die op dat moment gelden, en de ontwikkelingen in het onderwijs zijn de laatste decennia snel gegaan.
Sinds de introductie van de basisschool in 1985 zijn er bijvoorbeeld steeds meer kinderen met
speciale zorg in het reguliere onderwijs. Dat vraagt om begeleiders en werkplekken. Er zijn computers
scholenbouw

en digitale schoolborden bij gekomen, er is tussenschoolse opvang. Nieuwe functies kunnen niet
zomaar in elk bestaand gebouw worden gerealiseerd. En dus wordt de bezemkast verbouwd voor intern
begeleiders en komen de computers tussen de jassen of lekker warm op de entresol. Bijkomend
gevolg van zulke ingrepen is dat het originele ontwerp van de

De drie noordelijke provincies
riepen een tijdelijke ‘probleem
eigenaar’ in het leven die alle
kennis en ervaring bundelt.

ventilatie en de installaties vaak permanent ontregeld raakt.
Onder druk van het klimaatvraagstuk zijn ook de bouwfysische
eisen snel veranderd. In krap veertig jaar zijn we van een over
vloed aan fossiele brandstoffen naar een serieuze opgave voor
energiebesparing gegaan. Dat treft ook bestaande school
gebouwen. Ruim 70% van de gebouwen is meer dan 30 jaar
oud, en daarin is niet één vloer geïsoleerd. Vervanging van

enkel glas blijft daar ondanks alle maatregelen nog steeds met stip de grootste potentiële energiebe
spaarder. En de vergoeding voor energieverbruik is een normvergoeding die afhangt van het aantal
leerlingen. Daardoor kunnen de werkelijke verschillen tussen bekostiging en kosten vooral op het
platteland, waar vaak onderbezetting is, dramatische vormen aannemen.
Recentere gebouwen zijn uiteraard wel anders opgebouwd, maar onder de streep is het nauwelijks
beter. In 1997 werd onderwijshuisvesting gedecentraliseerd. De gemeenten werden economisch
eigenaar van schoolgebouwen, schoolbesturen werden juridisch eigenaar en daarmee verantwoorde
lijk voor de exploitatie. Het gescheiden eigenaarschap stimuleert gemeenten niet om in duurzame
schoolgebouwen te investeren, zij betalen de exploitatie immers niet. En de schoolbesturen kunnen
(en mogen) dat niet, omdat zij geen onderpand hebben.
Er speelt nog meer. Zeker kleinere gemeenten zijn geen professionele vastgoedbeheerders. Ook voor
schoolbesturen is dat niet de kernactiviteit, dat is onderwijs. Dus houden slechts enkele mensen

110

illustraties:
- tabel met scholen per jaar
illustraties:
- tabel met scholen per jaar

Van alle schoolgebouwen in 8 onderzochte Groningse en
Drentse gemeenten (meer dan een kwart van het totale
gebouwenbestand) blijkt ruim 70% te dateren van voor 1980.

binnen de organisatie zich met de bouw bezig. Er wordt daardoor weinig kennis en ervaring op
bijschrift:
gedaan, geborgd en uitgewisseld. Nergens wordt systematisch, onafhankelijk toezicht gehouden op
Van alle schoolgebouwen in 8 onderzochte Groningse en Drentse gemeenten – meer dan een kwart van het
ontwerptrajecten met als gevolg dat ontwerp- en bouwfouten eindeloos worden herhaald.
totale
gebouwenbestand - blijkt ruim 70% te dateren van voor 1980.
bijschrift:
Deze vraagstukken spelen in heel Nederland, maar in Noord-Nederland is de situatie nijpend door de
relatieve
schooldichtheid
in combinatie
met het
afnemende
aantal
kinderen.
2010
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Oost-Groningen
meer
danruim
de helft
de scholen
kleiner dan 100 leerlingen, en voor de komende

jaren wordt nog een scherpe daling voorzien. In de normvergoeding schuilt voor het Rijk een enorme

- schema

dreiging omdat de vergoeding per leerling met dalende leerlingenaantallen exponentieel stijgt.
Met de vergoeding voor drie scholen van 20 leerlingen kan ook een school van 180 leerlingen worden
bekostigd: een factor drie verschil! Terwijl voor de schoolbesturen de kosten nog harder stijgen dan
die normvergoeding, omdat het gebouw niet meekrimpt.
geroepen kon worden die alle kennis en ervaring bundelt en nieuwe modellen, methoden en concepten
ontwikkelt. Dat leidde tot de oprichting van stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland, een
denktank voor schoolbesturen, gemeenten, betrokken instellingen (zoals peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang) en andere belanghebbenden (zoals regionale GGDen en het Astmafonds). Samen
ontwikkelden zij methoden, instrumenten en draaiboeken. De belangrijkste vernieuwing is het
‘schoolschap’, een werkmaatschappij die wordt aangestuurd door gemeenten en schoolbesturen.
Die voor een beperkte regio de onderwijshuisvesting verzorgt - niet alleen van ontwerp tot oplevering,

maar ook onderhoud en exploitatie. Schoolbesturen werken vaak op regionaal niveau. Op dit niveau
kan de omvang van de organisatie effectief en efficiënt zijn, er is geen ‘middenmanagement’ en de
lasten voor schoolbesturen en gemeenten zijn helder. Maar het grootste voordeel is dat iedereen doet
waar hij goed in is. Kennisoverdracht en het leren van de ervaring zijn geborgd.
De eerste resultaten tonen aan dat het hierdoor mogelijk is om binnen de bestaande budgetten wel
tot duurzame huisvesting te komen. In Oost-Groningen wordt nu met de provincie gewerkt aan de
juridische basis. Gemeente en schoolbesturen van Bellingwedde vormen een praktijkcasus voor
financiële toetsing van de modellen. Voor de zomer zal het model van een Schoolschap concreet vorm
krijgen. Dan is er nog maar één technisch programma van eisen, dat periodiek wordt bijgesteld op
basis van de praktijkervaringen. En dat kent maar één niveau, namelijk het beste waar wij toe in
staat zijn.
Hanneke van Brakel
Stichting bureau Scholenbouwmeester
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De drie noordelijke provincies onderzochten of er een tijdelijke ‘probleemeigenaar’ in het leven

PIANOo
Inkoop- en aanbestedingskennis delen in de publieke sector
PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden professionaliseert het inkopen en aanbesteden door de publieke
sector met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. PIANOo brengt experts op inkoop- en aanbestedings
gebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. PIANOo is een onderdeel van
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Inkoop belangrijk voor kwaliteit dienstverlening
De overheid koopt jaarlijks voor € 60 miljard in aan werken, diensten en leveringen om haar taken te vervullen.
Het gaat om wegen, bruggen, thuiszorg, scholen, overheidsgebouwen, ICT, leerlingenvervoer enzovoorts. Kortom,
inkoop is een belangrijk instrument voor de kwaliteit van overheidsdienstverlening. Dat wordt nog niet door alle
overheden onderkend. Professioneel inkopen betekent: inkoop koppelen aan de beleidsdoelen en de begroting, en
focussen op doelmatigheid en kwaliteit. Te vaak ligt de nadruk eenzijdig op naleving van de aanbestedingsregels en
op de laagste prijs.
Professioneel inkopen/aanbesteden levert:
• minder faalkosten
• meer interactie met de markt (ketenintegratie en marktkennis)
• concurrentie
• innovatie (duurzaamheid)
• value for taxpayers money
Expertisecentrum binnen een groot netwerk
PIANOo haalt zijn expertise uit een groot netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders in de publieke sector
en verspreidt deze vervolgens via verschillende kanalen. Ook stimuleert PIANOo de dialoog tussen opdrachtgevers
bij de overheid en het bedrijfsleven.
Belangrijke PIANOo-thema’s zijn marktkennis, de positie van inkoop in de organisatie, innovatiegericht inkopen
en duurzaam inkopen. Het expertisecentrum richt zich op verschillende sectoren. Zo krijgen ook architectuur
opdrachten aandacht. PIANOo leverde een inhoudelijke bijdrage aan Kompas Light en andere activiteiten van
Architectuur Lokaal en participeert in de Regiegroep Europees Aanbesteden o.l.v. de Rijksbouwmeester.
Producten en diensten
PIANOo biedt een groot aantal producten en diensten aan, bijvoorbeeld:
• www.pianoo.nl, dé website over inkoop en aanbesteden met nieuws en actualiteiten, tweewekelijkse nieuwsbrief, relevante wetgeving en jurisprudentie, dossiers op specifieke inkoopthema’s en markten, handreikingen,
instrumenten en voorbeelddocumenten.
• PIANOo-desk, het besloten discussieplatform voor inkopers en aanbesteders uit de publieke sector, voor het
uitwisselen van ervaringen, stellen van vragen, voeren van discussies, delen van bestanden, samenwerken aan
documenten en plannen van projecten: www.pianoo-desk.nl
• Vragenloket, waarbij inkopers en aanbesteders uit de publiek sector terecht kunnen met vragen: info@pianoo.nl
• Handreikingen over uiteenlopende onderwerpen: onder meer innovatiegericht inkopen (serie van vier), toepassen van het marktplaatsprincipe, externe inhuur.
• Visiedocumenten over veel voorkomende juridische vraagstukken in de inkooppraktijk.
• PIANOo-congres, hét jaarevenement voor de publieke inkoop.
•	TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen maakt aanbesteden laagdrempelig voor aanbestedende
diensten en ondernemingen: www.TenderNed.nl

europa decentraal
Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Europa
decentraal is in 2002 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties (BZK).
Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing
ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil het kenniscentrum het Europa bewustzijn bij
gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen.
Gratis dienstverlening
Europa decentraal biedt decentrale overheden kosteloos verschillende diensten. Wat Europese onderwerpen als
aanbesteden, milieu en staatssteun voor decentrale overheden inhoudt voor de praktijk van decentrale overheid
wordt overzichtelijk weergegeven op www.europadecentraal.nl. Daarop zijn ook tientallen publicaties van het
kenniscentrum te downloaden die gemeenten, provincies en waterschappen verder op weg helpen met diverse
Europeesrechtelijke onderwerpen. Daarnaast verzorgt Europa decentraal presentaties voor decentrale overheden
over de doorwerking van Europees recht en beleid in de meest brede zin, dan wel op een specifiek beleidsterrein.
Helpdesk
Alle medewerkers van decentrale overheden kunnen ook gratis informatie en advies inwinnen over Europese aangelegenheden bij Europa decentraal, evenals de medewerkers van de koepels (VNG, IPO, UvW) en departementen.
Actuele aanbestedingsvragen
Meer dan de helft van de gemiddeld 1000 vragen die het kenniscentrum jaarlijks binnenkrijgt, hebben betrekking
op Europees aanbesteden. Een aantal voorbeelden van actuele vragen die bij de helpdesk van Europa decentraal
zijn gesteld betreffen onder meer vragen over:
• de stand van zaken aangaande de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnvoorstellen
• de aard van een betreffende opdracht; gaat het bijvoorbeeld om een overheidsopdracht voor werken of voor
diensten bij een opdracht voor de bouw en het ontwerp van een nieuw te realiseren stadhuis of voor de ontwikkeling en de uiteindelijke realisatie van diverse bouwwerken in een gebiedsontwikkelingsproject?
• de toepassing van de percelenregeling in de aanbestedingsrichtlijn
• de toepassing van de prijsvragen-procedure uit de aanbestedingsrichtlijn
• publiek-publieke samenwerking (veelal betreffende de toepassing van de bekende alleenrechten- of inbestedingsuitzonderingsgrond) en publiek private samenwerkingsvormen in relatie tot de toepassing van de aanbestedingsrichtlijn
• de scheidslijn tussen subsidie (en de eventuele toepassing van staatssteunregels) en opdrachten.
Maak gebruik van de helpdesk!
Werkt u ook voor een gemeente, provincie of waterschap? En hebt u vragen over de toepassing van de Europese
aanbestedingsregels of over andere Europese onderwerpen? Schroom dan niet contact op te nemen met de helpdesk! Dien uw vraag in via www.europadecentraal.nl/helpdesk of via 070-3381090.

www.ontwerpwedstrijden.nl

