WoenselWestWedstrijd, Trudo, FUSIOON architects (2012)

werkt samen met de Rijksbouw
meester, de VNG, kenniscentra en
koepelorganisaties van opdrachtgevers, inkopers, ontwerpers,
bouwmanagementadviseurs,
bouwers en ontwikkelaars aan
verlicht Nederlands opdrachtgeverschap, een gezonde bouwcultuur en een hoogwaardige
inrichting en vormgeving van de
openbare ruimte.

Biedt hulp aan
opdrachtgevers
bij de organisatie
en inrichting an
opdrachtgevers
bij de organisatie
en inrichtin an
opdrachtgevers bij
de organisatie en
inrichtin

Quest Energetic City 2050, alliander en
Gemeente Arnhem, Team Innergy (2012)

Sportcomplex Strijp,
Gemeente Eindhoven,
LIAG Architecten en
Bouwadviseurs (2009)

ontwerpwedstrijden.nl
Het Steunpunt helpt opdrachtgevers bij
het organiseren van ontwerpwedstrijden
en aanbestedingen van architectuur
opdrachten. Het Steunpunt is onaf
hankelijk en werkt niet commercieel.
Juist daardoor kan het een belangrijke
bijdrage leveren aan de professionali
sering van het opdrachtgeverschap.
Het Steunpunt maakt zich sterk voor
effectieve selectieprocedures die
opdrachtgevers in staat stellen hun
ambities te realiseren, de kosten zo laag
mogelijk houden en kansen bieden voor
mededinging voor alle ontwerpers.

arch-lokaal.nl
Het Steunpunt is een helpdesk van
Architectuur Lokaal, kenniscentrum voor
bouwcultuur in Nederland. Architectuur
Lokaal is een goede doelenstichting die
beschikt over de ‘culturele ANBI’ status.
Voor donateurs geldt belastingvoordeel.
Wilt u ook bijdragen omdat u het
Steunpunt belangrijk vindt, of heeft
u belang bij het Steunpuntwerk?
Kijk op arch-lokaal.nl/donatie.
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Quest Energetic City 2050, alliander en
Gemeente Arnhem, Team Innergy (2012)

Sportcomplex Strijp,
Gemeente Eindhoven,
LIAG Architecten en
Bouwadviseurs (2009)

biedt gratis
geeft
gevraagd
hulpen
aan
ongevraagd
advies en helpt u praktische en
opdrachtgevers
slimme
keuzes tebijmaken.
de organisatie
Zo kunt en
u selectieprocedures eenvoudiger
inrichting
en
effectiever
van prijsvragen
maken en deenkosten
beperken.
aanbestedingen van architectuur,
helpt om slimme

“Vanuit mijn eigen archief heb ik de markt
verkend en heb ik informatie ingewonnen
bij het Steunpunt van Architectuur Lokaal
over de aanpak: wat ga je vragen?”
Marco Michelotti, Tenderplan

keuzes te maken en geeft gevraagd

“Aanbesteden met KOMPAS
light is appeltje eitje!
KOMPAS geeft gemeenten
en andere aanbestedende
diensten een handige tool in
handen om een aanbestedingsprocedure voor architectendiensten in gang te zetten.”
Annemarie Jorritsma, VNG

Schouwburg De Kampanje, Zeestad, van Dongen-Koschuch (2011)

Eurojust, Rijksgebouwendienst,
Mecanoo Architecten Royal
Haskoning DS Landschaps
architecten (2012)

Oogbrug, Oogziekenhuis en Koninklijke Visio,
Bureau Mens als Maat (2009)

“Architectuur Lokaal heeft een zeer waardevolle
bijdrage geleverd. Als procesbegeleider, maar ook
als criticus en sparringpartner tijdens het opstellen
van de wedstrijddocumenten, ontwerpbeoordelingen
en verschillende communicatiemomenten.”
Kees Sol, Oogziekenhuis

Kloppend hart van Warmond, Gemeente Teylingen, Atelier PRO (2011)

Warmtebuffertank AVR, AVR, Fillié Verhoeven Architecten (2012)

biedt de mogelijkheid om uw ontwerpopdracht of prijsvraag aan te kondigen
op ontwerpwedstrijden.nl. Deze site is
de meest toegankelijke portal voor
aanbestedingen van architectuur
opdrachten in Nederland.* De site
bevat honderden procedures en wordt
50.000 keer per jaar bezocht.
* Onderzoek Siemens i.o.v. Europese Commissie
(2010)

“We kondigen alle kleine en middelgrote
opdrachten aan op de site van het Steunpunt.”
Léon Wielaard, gemeente Rotterdam

“Voor het opstellen van
de selectieleidraad bleek
KOMPAS light een goed
handvat. De toelichtingen
en aanbevelingen waren
erg nuttig.”
Martijn van Kampen, Jan Teunis
Hartgers, gemeente Apeldoorn

Renovatie en nieuwbouw VMBO
Daaf Gelukschool, Dunamare
Onderwijsgroep, Koning Ellis
architecten (2009)

Droomschool,
Stichting
Mecanoo Architecten (2010)
“Het Steunpunt
heeftLeuke
heleScholen,
goede adviezen

gegeven voor het wedstrijdreglement!
Daarmee hebben ze sterk bijgedragen aan
het soepel laten verlopen van de wedstrijd!”
(Doede Jaarsma, adviseur)

Duurzaam Drijvend Wonen, Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Team 4d o.l.v. Vincent van der Meulen, Kraaijvanger (2010)

helpt op verzoek van opdrachtgevers
bij de voorbereiding en uitvoering
van prijsvragen.

Herontwikkeling
locatie aan de Aruba,
Gemeente Apeldoorn,
Courage architecten en
Mies Architectuur (2010)

“Dit boek is wat mij betreft
verplichte kost voor zowel de
inkopers als de marktpartijen,
en dan zeker niet beperkt tot
de wereld van de architectuur.
Er valt voor iedereen wat van
te leren: er is ontzettend veel
mogelijk in een professioneel
uitgevoerde aanbesteding.
En het kan nog leuk zijn ook!”
(Hub Keulen, NEVI)

Renovatie stadhuis
Assen, Gemeente Assen,
De Zwarte Hond (2012)

Best practices architectenselectie

Zo kan het ook!
steunpunt

a r c h i t e c t u u r opdrachten
o n t w e r p w e d s trijden

verzamelt en ontsluit voorbeeldige
selectieprocedures die als inspiratiebron
kunnen dienen voor andere opdrachtgevers.

Besloten ontwikkelcompetitie
Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude,
De Zuidlanden, Gemeente Leeuwarden,
Bouwgroep Dijkstra Draisma met
TWA Architecten (2011)

Nieuwbouw huisvesting KWR Nieuwegein, KWR Water Recycle Institute, Cepezed (2011)

biedt maximale transparantie in de praktijk van
aanbestedingen en prijsvragen met de digitale tool
SESAM. Wilt u weten welke collega-opdrachtgevers
eerder een renovatie van het stadhuis of een duurzame
brede school aanbesteed hebben? Of wilt u weten welke
opdrachten uw architect eerder heeft uitgevoerd?
SESAM beantwoordt al uw vragen en is te vinden op
ontwerpwedstrijden.nl.

“We hebben gebruik gemaakt van KOMPAS
light en goed geluisterd naar de discussie
rondom KOMPAS light. Kwaliteit was voor
ons het allerbelangrijkste.”
Ton Hertog, gemeente Koggenland

“KOMPAS light is een
prachtinstrument.”
Monika Chao, Instituut
voor Bouwrecht

You Tube, Kompas light

reikt KOMPAS light aan, het digitale
systeem waarmee u eenvoudig een
goede aanbesteding of prijsvraag kunt
opzetten. KOMPAS light brengt de
juridische regels terug tot een overzichtelijk geheel, in normale mensen
taal, zodat u zich kunt concentreren
waar het echt om gaat: het kiezen van
de beste ontwerper of het beste plan.

Nieuwbouw Openbare Scholengemeenschap Schravenlant,
OSG Schravenlant, LIAG architecten en bouwadviseurs (2010)

Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersland, Staatsbosbeheer,
Olaf Gipser Architecten ism Vista Landscape and Urban Design en
Arup Netherlands (2010)

Open Oproep Beleving van de Noordas, Stadsregio Rotterdam, DaF-architecten (2012)

helpt opdrachtgevers ambities te
formuleren en geeft advies over de
te volgen selectieprocedure, zodat
de ambities ook echt gerealiseerd
worden.

3 VSO scholen te Utrecht, Gemeente Utrecht, SBH Architecten + Adviseurs (2011)
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