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VOOR WIE IS DIT BOEKJE BEDOELD?

Tips voor aanbesteden in transitieopgaven

CHECKLIST

Is mijn opgave een transitieopgave?

Werkt u bij een gemeente of andere (overheids)instelling en staat u voor complexe transitieopgaven? Of merkt u dat de
huidige manier van aanbesteden uw organisatie belemmert om haar ambities waar te maken, duurzaamheidsdoelen

Een complexe transitieopgave is een opgave die met de oude manier van werken niet goed op te lossen is, en waarvoor

te behalen en kleine marktpartijen een kans te geven? In dit boekje leest u hoe u, binnen de grenzen van de wet, in

dus een nieuwe, slimme manier van werken nodig is. Hoe weet u of u te maken hebt met zo’n complexe transitieopgave

cocreatie met de markt slimmer kan werken. Oftewel: hoe u op een vernieuwender manier kunt aanbesteden. Deze

– en of dit boekje dus interessant is voor u? Hieronder vindt u een aantal karakteristieken aan de hand waarvan u kunt

uitgave van de gemeente Eindhoven is bedoeld voor partijen die de aanbesteding bij een complexe transitieopgave

beoordelen of de lessen en tips in dit boekje bruikbaar zijn voor de opgave waar u voor staat.

begeleiden, maar ook voor partijen die meedoen en daarvoor op zoek zijn naar manieren om anders samen te werken.
De tips zijn ook bruikbaar voor interne communicatie en afstemming met alle partijen die bij het traject betrokken zijn.

Wat maakt de nieuwe aanpak slimmer?
De meeste overheidsopdrachten zijn niet gericht op het

Waar zijn de tips in dit boekje op
gebaseerd?

benutten van het innovatiepotentieel van bedrijven en

De gemeente Eindhoven heeft de tips in dit boekje

versterken van de kracht van de regio. Daardoor is de kennis

gebundeld op veler verzoek. De tips zijn in feite de lessen

De opgave waar u voor staat, dient bij te dragen

In de opgave waar u voor staat, zijn het resultaat en

van het aanbesteden hiervan onvoldoende en worden, daar

die zijn getrokken uit het voortraject van het project Slim

op de korte termijn aan langetermijnambities en

het proces niet vooraf gedefinieerd, en moet in een

waar innovatie en samenwerking nodig is, aanbestedingen als

Verduurzamen van Gemeentegebouwen. Dit project is gelieerd

-waardecreatie. Dat kan door backcasting (definiëren

non-lineair proces naar het onbekende toe gewerkt

belemmerend ervaren. In dit boekje leest u over een aanpak

aan het Europese project Smart Procurement European Alliance

waar je naartoe wilt, om vervolgens van daaruit terug te

worden. Vanuit de ambities en doelstellingen van de

om anders aan te besteden. Deze aanpak heeft de gemeente

(SPEA), waar ook partnersteden Barcelona en Birmingham

redeneren naar het heden).

aanbestedende organisatie wordt gezocht naar de

Eindhoven, in het concrete geval van het aanbesteden van

aan hebben deelgenomen. De gemeente Eindhoven staat

haar duurzaamheidsambitie met betrekking tot ambtelijke

namelijk voor de opgave om eind 2017 een renovatie en

huisvesting, de volgende voordelen gebracht:

verduurzaming van de Stadhuistoren gerealiseerd te hebben,

expertise om een proces in te richten.

samen met verduurzaming van het Stadhuis. Tegelijkertijd
•

•

Er zijn meer duurzaamheidsambities gerealiseerd.

heeft de gemeente de langetermijnambitie om per 2045 een

Dit komt door het toepassen van een langetermijn-

energieneutrale stad te zijn. De vernieuwende aanpak van het

investeringshorizon in combinatie met benutting van

project Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen is een

synergieën, mogelijk gemaakt door systeemoplossingen.

basis geworden om ook in de toekomst slimmer te kunnen

Er ontstaat meer ruimte voor kleinere partijen om

aanbesteden.

SYSTEM THINKING

Eindhoven 2045

betrokken te worden voor, tijdens en na aanbesteding. Zo

•

•

COMMON SCOPE

Ook na aanbesteding blijft er ruimte om nieuwe

Waarom kunt u deze lessen en tips nu al
lezen?

In de opgave waar u voor staat, is ogenschijnlijk sprake

In de opgave waar u voor staat, is een optimalisatie op

ontwikkelingen en technieken toe te passen en te

In oktober 2016 is de overeenkomst met de

van tegenstrijdige belangen en moeilijk verenigbare

systeemniveau en een integrale aanpak nodig.

toetsen – dankzij de flexibele systeemaanpak en

samenwerkingspartner getekend. De organisatie wordt

doelen.

langetermijnplannen. Nieuwe concepten hoeven niet eerst

nu opgetuigd, zodat per 1 januari 2017 de overeenkomst

bewezen en uitontwikkeld te zijn, maar kunnen getoetst

uitgevoerd kan worden. We delen deze lessen nu al, omdat we

en toegepast worden wanneer ze daar rijp voor zijn (in een

ervan overtuigd zijn dat de betrokkenen moeten blijven leren

living lab).

en delen – juist dat stimuleert cocreatie. Maar ook omdat de

Een gezamenlijke slimme businesscase stimuleert niet

lessen op veel soorten programma’s van toepassing zijn, omdat

alleen dat budget optimaal wordt benut, maar geeft ook de

het ons is gevraagd, en omdat de lessen te waardevol zijn om

zekerheid dat het niet meer gaat kosten.

niet te delen.

benut u de innovatiekracht in uw regio beter.
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In de opgave waar u voor staat, moeten partijen met

In de opgave waar u voor staat is één ding zeker. Niks

verschillende expertises samenwerken (ook binnen de

staat vooraf 100% vast. U krijgt er grip op doordat u

eigen organisatie). Daarom zijn dialoog en gezamenlijke

tussentijds de stappen en de verandering tastbaar en

verkenningen nodig.

concreet maakt en bleeft delen.

5

SAMENVATTING

De gemeente Eindhoven hecht groot belang aan innovatie, en heeft vergaande duurzaamheidsambities voor
de stad vastgesteld. Idealiter dragen alle aanbestedingen, juist ook voor het renoveren en verduurzamen
van gemeentegebouwen, bij aan deze langetermijnambities en aan waardecreatie. Maar aanbestedingen en
financieringsvraagstukken staan veelal op gespannen voet met innovatie en duurzaamheid; (mede) door traditionele

5.

Een grote omvang van de opgave, annex transitie, en een nieuwe rol van partijen in een aanbesteding zijn interessant, maar

manieren van denken en werken. Hierdoor gaan veranderingen te traag en worden ambities niet snel genoeg

kunnen risicovol voelen omdat het proces niet te overzien of voorspellen is. Vergemakkelijk de omgang met onzekerheid

waargemaakt. Om dit op te lossen heeft de gemeente Eindhoven, in cocreatie met marktpartijen en experts, een

door voorbeelden te verzamelen en te delen, bijvoorbeeld van andere samenwerkingsvormen of systeemoplossingen. De

innovatieve aanpak ontwikkeld voor het verduurzamen van de gemeentegebouwen in het stadshart. Hiervoor is

opdrachtgever kan en mag niet streven naar volledige ontzorging en risico’s afwentelen op de markt. Risico’s moeten samen

maximaal gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden in het aanbesteden. Deze aanpak benut al vanaf het begin de denk-

worden gedragen en de bereidheid daartoe moet vroegtijdig worden gecommuniceerd.

en doekracht van markt en experts. De inzichten en adviezen in dit boekje zijn bedoeld voor alle betrokkenen die in

6.

Nieuwe werkwijzen zijn (nog) niet ondersteund door leidinggevenden en organisatie. Wees alert op grenzen aan bevoegdheden

het kader van complexe transities werken aan aanbestedingen. Ze zijn gebaseerd op de lessen uit het project Slim

- van leidinggevenden en teamgenoten - en stroperige besluitvorming. Wees u ook bewust van belemmerende bestaande

Verduurzamen van Gemeentegebouwen.

(communicatie)regels, omdat deze samenwerking kunnen beperken of bemoeilijken.
7.

Om te voldoen aan aanbestedingsregels, moet ook een innovatieve aanpak transparant, objectief en niet-discriminerend zijn. De
overgang van de open verkenningfase naar de daadwerkelijke aanbesteding is lastig en voelt tegenstrijdig. Wees daarom helder
over hoe aan de aanbestedingsprincipes wordt voldaan en welke eisen dit stelt aan de uitvoering.

Wat maakt de nieuwe aanpak slimmer?
•

•

•

•

De meeste overheidsopdrachten zijn niet gericht op het benutten van het innovatiepotentieel van bedrijven en versterken

Waarom kunt u deze lessen nu al lezen?

van de kracht van de regio. Daardoor is de kennis hiervan in aanbestedingen onvoldoende en wordt, daar waar innovatie en

In oktober 2016 is de overeenkomst met de samenwerkingspartner getekend. De organisatie wordt nu opgetuigd, zodat per 1 januari

samenwerking nodig is, het aanbesteden als belemmerend ervaren. De nieuwe aanpak voorziet in verbetering op dit punt.

2017 de overeenkomst uitgevoerd kan worden. We delen deze lessen nu al, omdat we ervan overtuigd zijn dat de betrokkenen

De nieuwe aanpak maakt ruimte voor het betrekken van kleinere partijen en zo benut u innovatiekracht in uw regio beter, ook na

moeten blijven leren en delen – juist dat stimuleert cocreatie. Maar ook omdat de lessen op diverse programma’s van toepassing zijn,

de aanbesteding.

omdat het ons is gevraagd, en omdat de lessen te waardevol zijn om niet te delen.

De nieuwe aanpak schept, ook na aanbesteding, ruimte om nieuwe ontwikkelingen en technieken toe te passen en te toetsen
– dankzij de flexibele systeemaanpak en langetermijnsamenwerking. Nieuwe concepten hoeven niet eerst bewezen en

Dit boekje biedt een reflectie op de cocreatiefase, ten behoeve van het ontwerp van de aanbesteding Slim Verduurzamen van

uitontwikkeld te zijn, maar kunnen getoetst en toegepast worden als ze daar rijp voor zijn (living lab).

Gemeentegebouwen, en de selectiefase van de aanbesteding zelf. De daaropvolgende dialoog- en inschrijvingsfases van de

De aanpak maakt gebruik van een slim businesscasemodel, wat stimuleert dat middelen optimaal worden benut en de zekerheid

aanbesteding en de komende uitvoeringsfase van de samenwerking met de winnende marktpartij !mpuls, zijn niet belicht. Niettemin

geeft dat het budget niet wordt overschreden.

is gebleken dat, voorafgaand aan de evaluatie daarvan, reeds enkele conclusies kunnen worden getrokken die we de lezer niet willen

3 basisprincipes voor slim verduurzamen: uw kompas bij aanbesteding

onthouden.

3 basisprincipes voor slim verduurzamen helpen op de goede weg te blijven, ook al zijn einddoel en de weg ernaar toe nog niet helder.

De gemeente is blij te constateren dat de aanbesteding significant meer bijdraagt aan de realisatie van haar integrale

Deze 3 basisprincipes zijn samenwerking, systeembenadering en waardecreatie op de lange termijn. Deze principes zijn toegepast voor

duurzaamheidsambities dan met traditioneel aanbesteden mogelijk zou zijn geweest. In die zin heeft de innovatieve opzet van de

het cocreëren van de aanpak voor de aanbesteding Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen in Eindhoven.

aanbesteding volledig aan haar doel beantwoord. De winnende marktpartij, het consortium !mpuls, geeft daarbij aan dat haar

7 tips om, in cocreatie met de markt, anders aan te besteden

creativiteit en innovativiteit maximaal is gestimuleerd. De gemeente en !mpuls hebben in het hele, 3 jaren durende, traject een
intensieve leercurve doorlopen, waarin echte samenwerking is gestimuleerd en gegroeid. Deze echte samenwerking zal de drager

1.

Start met verkennen, met experts en voorlopers, hoe oude en nieuwe werkwijzen verenigd en uitvoerbaar kunnen worden.

zijn van het te realiseren succes in de uitvoering. Niettemin beseffen beiden dat de leerpunten, die deels zijn verwerkt in dit boekje,

2.

Een nieuwe manier van werken en het verbinden van partijen zijn niet vanzelfsprekend. Betrek partijen daarom vroegtijdig.

zullen en moeten leiden tot een bijstelling van de aanbesteding van toekomstige transitieopgaven om de aanbesteding sneller en voor

Investeer tijd in uitleg geven en belangstelling wekken. Faciliteer het verbinden van partijen met hulpmiddelen en bijeenkomsten.

marktpartijen effectiever te kunnen doorlopen.

Maak de vereiste tijdsinvestering aanpasbaar en geef potentiële trekkers van consortiumvorming - om systeemoplossingen
mogelijk te maken - een actieve rol.
3.

Transitieopgaven vereisen een flexibele projectorganisatie. Zoek de balans tussen ‘los van bestaande structuur’ en ‘verweven met
de organisatie’. Medewerkers kunnen zich bedreigd voelen. Neem ze mee door hen al in de voorfase een actieve rol te geven.

4.

Exploreer tegelijkertijd de lange- en kortetermijnaspecten van de opgave. Voorkom verwarring en frustratie, communiceer helder
over wat vaststaat en wat nog in ontwikkeling is. Verken in een vroeg stadium mogelijke oplossingen en ideeën met de markt met
als doel de uitvraag verder te concretiseren. Dit kan door de markt en experts te vragen om mogelijke oplossingen en deze te
delen. Belangrijk daarbij is de terugkoppeling naar deelnemende partijen zodat men het niet als nutteloos ervaart.
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3 BASISPRINCIPES VOOR SLIM VERDUURZAMEN,
UW KOMPAS BIJ AANBESTEDING
Samen met de markt een uitdaging vaststellen en aangaan vergt een andere aanpak dan het in de markt zetten van

Basisprincipe 2: Systeembenadering

een opdracht. Lange- en kortetermijnaspecten van de opgave moeten samen met marktpartijen geëxploreerd. Hoe

Door projecten en uitdagingen te zien als onderdeel van een groter geheel – de systeembenadering – is het mogelijk om schaalvoordelen

houdt je koers? Om slimmer te kunnen verduurzamen en waardecreatie op de lange termijn mogelijk te maken,

te behalen bij het toepassen van nieuwe technieken en ideeën. Een voorbeeld: in het project Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen

heeft de gemeente Eindhoven 3 basisprincipes gehanteerd. Ze zijn gebaseerd op een inventarisatie van kansen en

is de scope vergroot van twee naar zeven gebouwen. Hierdoor is het makkelijker een sluitende businesscase te maken. Ook wordt het

belemmeringen voor het inzetten van innovaties op het vlak van verduurzaming van de gebouwde omgeving en de rol

mogelijk om een hogere kwaliteit van duurzaamheid te realiseren. Verder betekent de systeembenadering, dat gebruik, gebruiker en

van aanbestedingswijzen daarin. Voor deze inventarisatie zijn verschillende experts en voorlopers geïnterviewd. Het

omgeving in het systeem worden opgenomen.

document Mapping the State of the art of sustainable innovation and smarter procurement en een overzicht van de
betrokken experts vindt u op:
http://sustainablebuildings.eu/s/_media/public/subdata/documents/mappingthestateoftheart.pdf.
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Zo werken partijen samen aan de verkenning van de omvang en detaillering van de opdracht. In dit geval begrensd door budgetruimte
en een modelmatig opgezette businesscase. Er wordt bewust ruimte gecreëerd voor andere (kleinere) partijen, gebruikers en experts

Mercado

om betrokken te worden. Voor, tijdens en na de aanbesteding.

Oud: Gelijksoortige losse opdrachten

Nieuw: Eén opgave met gelijksoortige uitdagingen

Basisprincipe 3: Waardecreatie op de lange termijn
Voor duurzaam bouwen is een integrale holistische aanpak noodzakelijk. Een aanpak waarin het logisch is voor alle partijen om
kwaliteit op de lange termijn na te streven, en rekening te houden met de behoeftes van alle betrokkenen. Daarnaast vereisen
investeringen in innovatie en kwaliteit vaak langere terugverdientijden. Het derde basisprincipe is dus: waardecreatie op de lange
termijn. Deze waardecreatie op de lange termijn kunt u bereiken door:
- backcasting: beginnen met een langetermijneinddoel voor ogen, en van daaruit terug redeneren naar het heden;
- de langetermijnvisie en kortetermijnopgaven gelijktijdig vorm te geven.

Oud: Opdrachtgever investeert en selecteert, de

Nieuw: Een consortium met gedeelde belangen, kansen en

hoofdaannemer voert uit en huurt onderaannemers in.

risico’s werkt samen aan een businesscase en financiering.

- door de duur van de overeenkomst af te stemmen op de terugverdientermijnen van investeringen.

Ambitie
Eindhoven
versnellen om
2045 te halen
2045

Eindhoven is innovatief door te doen
“Eindhoven heeft een roadmap opgesteld voor Eindhoven energieneutraal 2045, met
een aantal uitgangspunten en doelen. Met dat langetermijnontwerp kun je gaan
backcasten zodat je ieder beleidsplan of inzet die je hebt kan toetsen op consistentie

NU

met dat langetermijndoel. Dat is uniek. Het mooie is dat het niet blijft bij abstracte

Oud: Losse opdrachten op de korte termijn dragen wel bij

Nieuw: Langetermijndoelen bewerkstelligen via

concepten. Het wordt vertaald naar projecten: practice what you preach. Dit project is

aan ambities, maar vaak onvoldoende. (Ze worden vaak

daarvoor opgestelde kortetermijnopgaven.

daar een voorbeeld van.”

ontwikkeld op basis van een kortetemijnbehoefte, waardoor

[Imar Doornbos, minisiterie Economische Zaken op het Matchmaking Event]

ze onvoldoende bijdragen en impact hebben op het behalen
van de langetermijnambitie.)
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WAAR KOMEN DE LESSEN EN TIPS
IN DIT BOEKJE VANDAAN?
De lessen in dit boekje zijn gedestilleerd uit een specifiek project van de gemeente Eindhoven, waarin we hebben
geleerd door te doen: Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over dit
project.

Naar een duurzamer Eindhoven

•

Startbijeenkomst: De Exploratiedagen (600 deelnemers)

Van ‘verduurzamen stadhuistoren en stadhuis’ naar ‘Slim Verduurzamen
Gemeentegebouwen’

De gemeente Eindhoven staat voor de opgave om eind

vormden het startmoment van de daadwerkelijke

2017 een renovatie en verduurzaming van de Stadhuistoren

interactie met de marktpartijen. Hier werden ambities en

gerealiseerd te hebben, samen met verduurzaming van het

project- en aanbestedingsaanpak toegelicht.

“Hoewel dit document bedoeld is voor transitieopgaven, beseffen we dat een project lang niet altijd als zodanig gestart of

Vroegtijdig vragen om oplossingen: In de ’Call for

gepositioneerd wordt. Ook voor ons was het geen bewuste keuze om een transitie te bewerkstelligen door een vernieuwende aanpak

moet de gemeente het goede voorbeeld geven en niet alleen

Outline Proposals’ (onderdeel van SPEA) vroegen we om

in de praktijk te ontwikkelen. We zijn er min of meer in beland omdat we twee soorten doelen met elkaar probeerden te verenigen.

de Stadhuistoren en het Stadhuis, maar alle gebouwen

innovatieve ideeën van markt- en kennispartijen, gericht

Enerzijds de langetermijndoelen en -ambities van de Gemeente Eindhoven en anderzijds het kortetermijndoel om de Stadhuistoren

energie-efficiënt en duurzaam maken. Door slimmer

op het realiseren van de ambities.

duurzaam te renoveren en in te richten in het kader van het programma Ambtelijke Huisvesting Korte Termijn. Deze twee doelen leken

•

Stadhuis. Om per 2045 een energieneutrale stad te zijn,

aanbesteden en cocreatie met (markt)partijen kunnen meer

Naar aanleiding van de interactie tijdens en na de

moeilijk te combineren. Het Europese SPEA-project heeft het voor ons mogelijk gemaakt om te verkennen hoe deze doelen bij elkaar

duurzaamheidsambities gerealiseerd worden. Zowel op korte

Exploratiedagen, maar ook door de ideeën uit de ‘Call for

gebracht konden worden.”

als op lange termijn.

Outline Proposals’, heeft de gemeente de projectdoelstellingen

Garry Withrick, manager strategische contracten

aangescherpt en de scope van de aanbesteding verbreed.

Slimme verduurzaming

Daardoor kon de aanbesteding maximaal worden afgestemd

“We merkten al snel dat we met een standaard aanbestedingsaanpak onze doelstellingen niet zouden halen. We misten voorbeelden

De gemeente Eindhoven ziet de duurzame renovatie

op de mogelijkheden die de markt had aangegeven, en de

en moesten daarom de buitenwereld betrekken. Een verkenning met experts en voorlopers in de markt leverde houvast in de vorm

van de Stadhuistoren en de verduurzaming van andere

expertise die zij had ingebracht.

van een drietal heldere principes. Door deze principes toe te passen veranderde niet alleen de aard van onze opgave. We leerden dat

gemeentegebouwen als een unieke kans om innovatie en

•

Vroegtijdige start van consortiumvorming. Door online

een transitie op het gebied van aanbesteden noodzakelijk was om belemmeringen voor duurzame innovatie weg te nemen. We blijven

kwaliteit op de lange termijn mogelijk te maken. De aanpak

toegang tot de ideeën en profielen van de idee-indieners

leren. In de dialoogronde zagen we dezelfde soort uitdagingen terug als in de aanloop tot aanbesteding. We moeten continu blijven

is gebaseerd op de State of the Art van duurzame innovatie

konden (markt)partijen zich oriënteren op innovaties en

leren. Omdat we overtuigd zijn van het belang van de andere aanpak om duurzame doelen te bewerkstelligen en ‘het beste uit de

en slim aanbesteden. De principes die voor dit project zijn

potentiële samenwerkingspartners voor de opdracht.

markt’ een kans te geven willen we onze lessen graag delen met anderen.”

toegepast, vindt u op pagina 10 en 11.

Via online ‘Matchmaking’ faciliteerde de gemeente de

Jaap Strating, Chief Procurement Officer

mogelijkheid om met idee-indieners in contact te komen..

SPEA

•

‘Face-to-face’ consortiumvorming en afsluiting

Ambitie
Eindhoven

Het project Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen is een

verkenningsfase. Om dit nog verder te stimuleren

direct uitvloeisel van het Europese project Smart Procurement

organiseerde de gemeente een Matchmaking Event (200

European Alliance (SPEA), waar ook partnersteden Barcelona

deelnemers). Daar konden de idee-indieners hun idee

en Birmingham aan hebben deelgenomen. In Barcelona ligt de

aan mogelijke partners toelichten en verduidelijken door

focus op het toepassen van innovatieve energiebesparende

pitches, speeddates en themasessies. Daarnaast werden

maatregelen in een tiental bibliotheken; in Birmingham op het

de themasessies door de gemeente ingezet om in een

toepassen van innovatieve energiebesparende maatregelen in

kleiner verband een verdiepingsslag te maken m.b.t.

één gemeentegebouw.

projectuitdagingen.

Een andere aanpak was nodig om te

Verkenning van businesscasemodellering. De gemeente

kunnen versnellen.

•

Cocreatie met (markt)partijen

en de TU/e hebben ook samengewerkt om in het kader

De gemeente heeft (markt)partijen uitgenodigd om mee

van een postgraduate program een tiental internationale

te denken en samen de opgave vorm te geven. Enkele

studenten, met verschillende achtergronden en opleiding,

voorbeelden van de wijze waarop dit gedaan is:

samen haalbaarheidsonderzoeken te laten uitvoeren voor
dit project.

10

conclusie

versnellen om
2045 te halen

Met de traditionele aanpak konden de

2045

ambities niet tijdig gerealiseerd worden.

NU
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UITKOMSTEN EVALUATIE
AANLOOPFASE:
INZICHTEN EN TIPS

12
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LEESWIJZER BIJ DE INZICHTEN
EN TIPS
Het project Slim verduurzamen Gemeentegebouwen kende veel stappen en interactiemomenten in de aanloop naar
aanbesteding. Om de leesbaarheid van dit boekje te bevorderen voor mensen die niet bekend zijn met het project,
zijn de projectactivteiten terug gebracht tot drie belangrijke fases. Ook zijn de drie grootste projectuitdagingen
geïdentificeerd. Alle lessen uit het voortraject zijn aan deze fases en uitdagingen gekoppeld in een matrix. Deze vormt

Leeswijzer inzichten
Elk inzicht wordt aan de hand van de volgende elementen geΪllustreerd:

de kapstok van de inzichten in dit boekje.
Aanduiding tip op

VERKENNINGSFASE

GEMEENTE

april
2013

zomer
2013

scope &
keuze gebouwen

17 okt
2013

29 okt
2013

Vooraankondiging
aanbesteding op
www.tenderned.nl

1e scope sessie

4 nov 27-11/2-12 18 dec dec 2013
2013
2013
2013 jan 2014

met Ministerie van
Economische Zaken

Publiek maken
van ideeën online

Risico-analyse

procesmatrix

februari 20 maart
2014
2014

maart
2014

2 april
2014

start april
2014

PARTIJEN
VORMEN
SAMENWERKINGSVERBANDEN

2e Scope sessie:
aanscherping scope
aanscherpen

toepassen duurzame
middel
-- expert interviews

mogelijk te informeren en betrekken

Uitkomsten
State of the Art rapport met:
-- principes slim verduurzamen
-- kwaliteit op de korte en lange
termijn door:
• systeembenadering
• vernieuwende samenwerking
--interviews, state of the art rapport

aanscherpen
voorlopige scope met
ingediende ideeën

mogelijk maken

EXPLORATIEDAGEN

Doel
-- in kaart brengen kansen en

in de voorbereiding op het
Matchmaking Event

eerste kennismaking van

principes slim verduurzamen mogelijk
maken door verruimen scope (van 2 naar 7-9

MAPPING
STATE OF THE ART

INTERACTIE MET DE MARKT

februari
2014

CALL FOR
OUTLINE PROPOSALS

Doel
-voor project
-- voorlopige projectscope en
aanpak toelichten

Doel
--

Middel
--

Middel
-- online tool

kennis te maken met de
teamleden van de gemeente
-- website
Uitkomsten
-(projectscope en aanpak)
--

VERDIEPINGSSESSIE
Doel
-samen met markt van:
aangepaste voorlopige scope,
aanpak en doelstellingen

dienen om verduurzaming
gestalte te geven

Middel
-over BVP, The Natural Step,
aangepaste voorlopige
scope, samenwerking en
matchmaking

Uitkomsten
-- ideeën
--- aangepaste voorlopige
scope

Uitkomsten
--verdiepingssessie en
aangepaste voorlopige scope

ONLINE
MATCHMAKING
Doel
-om kennis te nemen van
en ingediende ideeën
om contacten te leggen
in aanloop naar het
Matchmaking Event (MME)
Middel
-- online tool met ideeën en
-- mogelijkheid tot uitnodigen
voor speeddates MME
Uitkomsten
-- Contact gelegd tussen
matchmaking tool

mei
2014

START
AANBESTEDING
vaststellen voorlopige

Titel van de tip

aanbesteding
oktober
2014

oktober
2014

september
2014

FINALE SELECTIE
VAN
INSCHRIJVERS

PARTIJEN DIENEN
SELECTIESTUKKEN
IN

start mei
2014

MATCHMAKING
EVENT
Doel
-ideeën in contact laten
komen om te komen tot
samenwerkingsverbanden

Tip voor mensen die werken aan
DIALOOGRONDES
Planontwikkeling met
geselecteerde

Middel

TRAININGEN
1. Best Value
Procurement
2. The Natural Step
3. Energiewerkplaats

-- pitches
-- speeddates
-- themasessies
--- netwerksessies
Uitkomsten
-- Contact gelegd tussen

innovatieve aanbestedingen of
transitieopgaven

januari
2015

2015

2016

onderling en met gemeente
matchmaking event

INSCHRIJVING

DIALOOGFASE

door geselecteerde
inschrijvers

INSCHRIJVING &
PRE-AWARD
(veriﬁcatie)
kwartaal 4 2016
CONTRACTERING
& ONTWERP

2017

uitvoering
renovatie,
onderhoud,
beheer &
exploitatie

Waar is de tip op gebaseerd?
Wat is de situatie, het effect
op betrokkenen en het
spanningsveld?

Dit is een overzicht van stappen en interactiemomenten in het voortraject van Slim Verduurzamen

Hoe kwam dit tot uiting

Gemeentegebouwen. Meer informatie hierover is te vinden op www.sustainablebuildings.eu

in Slim Verduurzamen
Gemeentegebouwen?

De drie fases waar de tips aan gekoppeld worden zijn:
•

Samen de opdracht exploreren

Voorbeelden van Slim Verduurzamen

•

Consortiumvorming

Gemeentegebouwen

•

Aanpak en samenwerking concretiseren
Geïllustreerd met citaten*

* Toelichting op gebruikte citaten:
Naast citaten van betrokkenen van de gemeente Eindhoven en ingehuurde externe cocreatieexperts die onderdeel waren van het kernteam zijn

De grootste projectuitdagingen waar de

ook citaten gebruikt uit interviews met vier van de consortia die hadden ingeschreven op de aanbesteding. Deze interviews vonden plaats in april

inzichten aan gekoppeld worden zijn:
•

2015 en vormen een momentopname van hoe ze toen tegen het voortraject aankeken. De volgende personen zijn geïnterviewd:

Abstract en concreet: de opdracht en

- Huybregts Relou: Maarten van Ham (19 maart 2015)

visie tegelijkertijd verkennen en vormen
•

- RHDHV en Eneco: Bart Hueben. RHDHV en Leidy Girigori Eneco (1 april 2015)

Samenwerken met verschillende

- AT Osborne: Carolien Koek (1 april 2015)

disciplines en partijen binnen en buiten

- Stichting Slimbouwen (inmiddels voert de stichting dit soort activiteiten niet meer uit. Deze activiteiten worden nu uitgevoerd vanuit

de eigen organisatie
•

Slimgebouwd): Monique Donker-Blacha (9 april 2015)

Projectmanagement: organisatie

Erick Wuestman van Stichting Circulaire Economie is al eerder voor het project 'Lange Termijn Ambtelijke Huisvesting gemeente Eindhoven'

van team, omgaan met risico’s en

geïnterviewd.

onzekerheid.
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ZEVEN TIPS VOOR SLIMMER
AANBESTEDEN
Hiernaast staan de tips voor het begeleiden van innovatieve aanbesteding op een rij. Op de matrix hieronder staan ze

De zeven tips op een rij

gepositioneerd in relatie tot de belangrijkste projectfases en uitdagingen. In dit deel van het boekje staan de tips verder
toegelicht en geïllustreerd met concrete voorbeelden uit het project “Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen” van de

1

Gemeente Eindhoven.

Start met verkennen, met experts en voorlopers, hoe oude en nieuwe werkwijzen verenigd en uitvoerbaar kunnen 		
worden

2.

Nieuwe werkwijze en het verbinden van partijen zijn niet vanzelfsprekend, betrek partijen daarom vroegtijdig
2a

Investeer tijd in uitleg geven en belangstelling wekken.

2b

Faciliteer het verbinden van partijen met hulpmiddelen en bijeenkomsten.

2c

Maak de vereiste tijdsinvestering aanpasbaar en geef potentiële trekkers van consortiumvorming - om 			
systeemoplossingen mogelijk te maken - een actieve rol.

3.

4.

1

Verken hoe ‘oud’ en
‘nieuw’ verenigd kunnen
worden.

4

7

Exploreer tegelijkertijd
de lange- en kortetermijnaspecten van de
opgave

Wees helder hoe aan de
aanbestedingsprincipes
voldaan wordt.

Transitieopgaven vereisen een flexibele projectorganisatie
3a

Zoek de balans tussen ‘los van bestaande structuur’ en ‘verweven met de organisatie’.

3b

Medewerkers kunnen zich bedreigd voelen. Neem ze mee door hen al in de voorfase een actieve rol te geven.

Exploreer tegelijkertijd de lange- en kortetermijnaspecten van de opgave
4a

Voorkom verwarring en frustratie, communiceer helder over wat vaststaat en wat nog in ontwikkeling is.

4b

Verken in een vroeg stadium mogelijke oplossingen en ideeën met de markt met als doel de uitvraag verder te
concretiseren. Belangrijk daarbij is de terugkoppeling naar deelnemende partijen zodat men het niet als nutteloos ervaart.

5.

Een grote omvang van de opgave, annex transitie, en een nieuwe rol van partijen in een aanbesteding zijn 			
interessant, maar kunnen risicovol voelen omdat het proces niet te overzien of voorspellen is
5a

		

2

Nieuwe werkwijze en
verbinden van partijenniet vanzelfsprekend
> betrek partijen
vroegtijdig.

3

Transitieopgaven
vereisen een flexibele
projectorganisatie

5

6
Groot en onoverzichtelijk project voelt risicovol
> Mensen zoeken houvast voor strategie

Nieuwe werkwijzen
(nog) niet ondersteund door leidinggevenden en organisatie

5b
		

6.

Vergemakkelijk de omgang met onzekerheid door voorbeelden te verzamelen en te delen, bijvoorbeeld van andere
samenwerkingsvormen of systeemoplossingen.
De opdrachtgever kan en mag niet streven naar volledige ontzorging en risico’s afwentelen op de markt. Risico’s moeten 		
samen worden gedragen en de bereidheid daartoe moet vroegtijdig worden gecommuniceerd.

Nieuwe werkwijzen zijn (nog) niet ondersteund door leidinggevenden en organisatie
6a

Wees alert op grenzen aan bevoegdheden - van leidinggevenden en teamgenoten - en stroperige besluitvorming.

6b

Wees u bewust van belemmerende (communicatie)regels, deze kunnen samenwerking beperken of bemoeilijken.

				

7.

Om te voldoen aan aanbestedingsregels moet ook een innovatieve aanpak transparant, objectief en niet- 		
discriminerend zijn. Wees helder hoe aan de aanbestedingsprincipes voldaan wordt

16
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7 TIPS UITGELEGD EN
GEILLUSTREERD
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SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING
AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

1. Verken hoe ‘oud en ‘nieuw’
verenigd kunnen worden

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen

ti p

1

1

SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie
PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

Tip:
Steek een verkenningsfase van een innovatief (inkoop)traject meer visionair in wanneer interferentie optreedt tussen
langetermijnbeleid en kortetermijninkopen. Investeer tijd om van experts en visionairs te leren. Door voorafgaand

Expert interviews

aan de daadwerkelijke aanbesteding een verkennende fase in te lassen waarin interactie met de (markt)partijen/

Voor het in kaart brengen van kansen en obstakels voor het stimuleren en toepassen van duurzame innovaties zijn
een aantal expert interviews uitgevoerd. De uitkomst: State of the Art rapport met:
-- principes slim verduurzamen
-- inzicht in kansen en obstakels
-- lijst van duurzame innovaties

experts plaatsvindt is het mogelijk om tot een scherpere uitvraag te komen waarmee juist ook de langetermijnambities
verwezenlijkt kunnen worden.

Waarom?

Voorbeeld Slim Verduurzamen:

Situatie:

Een eerdere aanbesteding van het renoveren en verduurzamen

Initiatiefnemers van innovatieve (aanbestedings-)projecten

van het Stadhuistoren en de Stadhuis is vroegtijdig

lopen tegen complexe, maatschappelijke uitdagingen aan die

geannuleerd, omdat we al snel inzagen dat de verduurzaming

zij moeilijk zelf kunnen oplossen. Met bestaande manieren van

op pandniveau onvoldoende bij zou dragen aan de vastgestelde

werken en aanbesteden zijn deze uitdagingen bijna niet aan te

langetermijnambities (met name) op het gebied van

gaan. Initiërende partijen (vaak overheden) en deelnemende

duurzaamheid. Om duurzaam te renoveren zouden extra

kennis- en marktpartijen zien de potentie en ervaren de

investeringen aan de voorkant nodig zijn, zoals alternatieve

noodzaak om anders te werken om samen tot oplossingen te

financieringsvormen en terugverdienmodellen.

komen.
Tegelijkertijd was het Europese SPEA project gestart, gericht

Effect:

op andere manieren van aanbesteden ter stimulering van de

Een transitie van een ‘oude’ naar een ‘nieuwe’ manier van

toepassing van (duurzame) innovaties alsmede het betrekken

werken is nodig. Op de korte termijn moeten projecten/

van midden- en kleinbedrijf. Door als ‘beeldbepalend gebouw’

programma’s worden opgestart die bijdragen aan langetermijn-

voor SPEA de Stadhuistoren (en het daaraan verbonden

doelen en -ambities. Maar hoe? Op het oog conflicterende

Stadhuis) te kiezen werd de opdracht neergelegd bij de

manieren van denken en doen moeten met elkaar verenigd

sector Maatschappelijk Vastgoed en Sport, afdeling Bouw

worden.

en Onderhoud die ook direct betrokken was en is bij het
programma Korte Termijn Ambtelijke Huisvesting. Hierdoor

Spanningsveld:

ontstond er een integrale kijk op de opdracht in zijn volle

Initiatiefnemers voor innovatieve (aanbestedings-)projecten

breedte.

bron: Mapping the state of the art of sustainable innovation and smarter procurement

Leren van elkaar kan innovatie versnellen

Europees project als activator

“De problemen en uitdagingen zijn zo complex, we moeten

“Om tot een sluitende businesscase te komen voor renovatie

allemaal overleven en iedereen ziet in dat er meer te winnen

en verduurzaming van de Stadhuistoren en Stadhuis was

valt in het delen van kennis en samenwerking dan in alles voor

voor de aanbesteding een marktconcultatie nodig om de

jezelf te houden.”

expertise uit de markt te halen, o.a. ook voor alternatieve

[geїnterviewde Mapping the State of the Art]

financieringsvormen. Het SPEA project was hiervoor de
activator, omdat hierin ook marktpartijen moesten worden

kunnen niet van de ene op de andere dag een andere rol en
aanpak hanteren: De ‘nieuwe’ manier van werken zal in het

Voor SPEA was het nodig 'the state of the art' in kaart

begin binnen de bestaande organisatiestructuur/ wet- en

te brengen. Samen met 12 experts van 8 verschillende

regelgeving georganiseerd moeten worden. Hoe combineer je

organisaties zijn vanuit de invalshoeken ‘people’, ‘planet’ en

het oude met het nieuwe?

‘profit’ mogelijkheden geïnventariseerd voor het toepassen van

geconsulteerd. Het team heeft de eigen doelstelling van de
sluitende businesscase toegevoegd aan de doelen van het
SPEA project.”
[projectleider gemeente Eindhoven]

Birmingham

duurzame technologiën en zijn er nieuwe businessmodellen en
samenwerkingsvormen verkend. Ook zijn de redenen verkend

Leren van experts kan innovatie versnellen

waarom bestaande duurzame technologieën nog niet ten volle

SPEA

benut kunnen worden. Zo heeft de gemeente kennis opgedaan
bij experts op basis waarvan ze haar aanpak verder heeft
ontwikkeld. Er werden drie principes gedefinieerd (langetermijnwaardecreatie, systeembenadering en samenwerking)

“Heel goed dat de gemeente tijd vooraf investeert om van
experts te leren. Er zijn zo veel mensen die op de praktijk

Eindhoven

vooruit lopen, zij kunnen goed aangeven waar de kansen en

Barcelona

obstakels liggen.”
[geїnterviewde Mapping the State of the Art]

die de basis vormen voor het programma.
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SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING
AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

2a. Investeer tijd in uitleg geven en
belangstelling wekken

ti p

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen
SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie
PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

2a

2

Tip:
Investeer tijd en middelen om een ‘buzz’ te creëren over de op handen zijnde nieuwe uitdaging en het innovatieve
karakter ervan.
Mechanismes van oude manier van werken kunnen helpen interesse te wekken:

Ruchtbaarheid geven online en offline

•

Potentieel grote opdracht is prestigieus voor (markt)partijen.

Het team heeft allerlei kanalen en middelen gebruikt om ruchtbaarheid te geven aan het project. Er waren banners, flyers,

•

Dwang en macht van leidinggevenden/ projectleiders voor medewerkers.

berichten op sociale media etc. Doel was om mensen met allerlei achtergronden te interesseren voor de exploratiedagen: niet
alleen de gebruikelijke partijen, maar ook kennisinstellingen, MKB etc.

Waarom?

, daarom werd externe expertise ingeschakeld, die ook

Situatie:

betrokken waren bij de cocreatie binnen het programma “Korte

De nieuwe manier van werken is niet vanzelfsprekend en

Termijn Ambtelijke Huisvesting” met wie de gemeente al eerder

eraan deelnemen ook niet. Door de verwachte omvang,

een ‘experience design traject’ had doorlopen. Gezamenlijk

complexiteit en onzekerheid is deelname voor sommigen

is een innovatief voortraject ontwikkeld om marktpartijen

niet aanlokkelijk. Niet voor de initiërende partij en niet voor

te betrekken, met concrete SPEA milestones die aan Europa

potentiële deelnemers. Er is geen standaardaanpak, team of

moesten worden opgeleverd.

zelfs leidinggevende om op terug te vallen.
De wethouder van Innovatie en Design, Duurzaamheid en

Effect:

Cultuur fungeerde als ‘ambassadeur’; zij droeg de vernieuwing

Er is externe motivatie nodig om mensen tot actie over te

op hoog niveau binnen de gemeente. De wethouder deed het

laten gaan, ondanks de door hen verwachte onzekerheid

openingswoord op de exploratiedagen, toen het project aan

en obstakels. Een ‘pull’ kan ontstaan door mensen te

de markt werd geïntroduceerd. Dit gaf de boodschap ‘het is

enthousiasmeren en informeren en zo belangstelling te

menens’. De ambitie werd stevig neergezet.

“Ik weet uit vroegere ervaring dat transitie alleen lukt als de

“De opgave is op een positieve manier gepresenteerd, de

wekken. Een ‘push’ kan gevoeld worden door dwang van de

De gemeente heeft tijd en middelen geïnvesteerd om een

‘worst’ die voorgehouden wordt concreet en groot genoeg

ambitie was helder en werd goed uitgelegd. Het was goed

marktcontext of leidinggevende.

‘buzz’ te creëren en uitleg te geven over de op handen zijnde

is. Dat is nu weer bewezen: de worst voor de marktpartij

dat er een handout was, uitgebreide informatieverstrekking.

nieuwe uitdaging en het innovatieve karakter ervan.

is de omvang van de opdracht. Maar wat is de worst voor

Dat was op elke bijeenkomst zo. Dat wat er gevraagd werd

Ook de inkopende partij moet geïnteresseerd worden

Uitgesproken ambities aanlokkelijk voor nieuwe partijen

de inkopende organisatie? We voelden vooral de straf

en de wijze waarop, en de ambities die werden uitgesproken

Mensen moeten het gevoel krijgen dat het een bijzondere kans

Het project ‘Slim Verduurzamen van Gemeentegebouwen’

bij mislukking, denk aan schadeclaims en imagoverlies”

over het betrekken van MKB en het stimuleren van

is, echter om de kans te kunnen benutten zullen ze zich op

werd naar buiten gebracht op een marktontmoeting van

[Inkoopadviseur Gemeente Eindhoven]

innovatiekracht, dat sprak ons als stichting Slimbouwen aan

onbekend terrein gaan begeven. Ze zullen moeten investeren.

het ministerie van EZ. Met marktpartijen, overheden en

en heeft er bij ons toe geleid dat we betrokken wilden blijven

Hoe zorg je ervoor dat deze kans die moeite van het investeren

kennisinstellingen werd de aanpak getoetst en het verhaal

en uiteindelijk mee wilden doen aan de aanbesteding.”

waard voelt? Een transitie slaagt alleen als de ‘worst’ die

aangescherpt.

Spanningsveld:

voorgehouden wordt concreet en groot genoeg is. De worst
voor de marktpartij is de omvang van de opdracht, maar voor

Voor de officiële bekendmaking van het project zijn twee

de initiërende organisatie leken er vooral risico’s te zijn (de straf

Exploratiedagen in het Stadhuis georganiseerd, om breed

van mislukken, schadeclaims en imagoverlies).

te communiceren aan zoveel mogelijk potentieel relevante

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]

Wethouder als ambassadeur
De wethouder deed het openingswoord op de
exploratiedagen, toen het project aan de markt werd

Aanwezigheid van leidinggevenden geeft vertrouwen

geïntroduceerd. Dit gaf de boodschap “het is menens”:

“Dat Economische Zaken aanwezig was, dat de wethouder

partijen. Vooraf is een ‘buzz’ gecreëerd, door publiciteit o.a.

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

op de Dutch Design Week: flyers uitdelen, een grote poster op

Het team binnen de gemeente Eindhoven zag de potentie van

stadhuis. Elk teamlid poste online op platforms, sites, sociale

SPEA als hulpmiddel (subsidiegeld en concrete verplichtingen)

media. Er is veel aandacht besteed aan een informatiepakket

om ‘al doende’ nieuwe innovatieve manieren van aanbesteden

en een serie korte presentaties over de visie, SPEA-principes, de

te leren en te werken aan het realiseren van ambities in

gebouwen en de ‘Call for Outline Proposals’. Er waren hapjes en

samenwerking met de markt.

drankjes en een informatiemarkt met stands over verschillende

Binnen de eigen organisatie zaten geen cocreatie-experts

onderwerpen om vragen te stellen en te netwerken. Ook waren

haar gezicht toonde en dat het Evoluon was afgehuurd gaf
een hoop vertrouwen in het project. Het straalde uit dat het
de gemeente ook echt menens was en dat ze niet zozeer
naar oplossingen zocht maar juist naar partijen met wie ze
hun ambities waar kon gaan maken. Het straalde uit dat
het project door de politiek gedragen werd. De politieke
continuïteit in een project als deze is namelijk erg belangrijk.”
[Royal HaskoningDHV ]

er rondleidingen door de stadhuistoren.

22

23

SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING
AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

2b. Faciliteer het verbinden van partijen

SAMENWERKEN
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Organisatie van team,
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onzekerheid
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Matchmaking Event in Evoluon

De aanbestedende organisatie kan met behulp van het organiseren van bijeenkomsten, opstellen van online platforms,
sociale media e.d. (markt)partijen met elkaar in contact laten komen. Het delen van profielen van geïnteresseerde
partijen en actieve matchmaking helpen bij het exploreren van mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden. Leg bij
deze profielen de nadruk op expertise, met slechts een korte indicatie van hun specifieke ideeën, zo kunnen partijen

De gemeente heeft een tool gemaakt en een event georganiseerd om de partijen de kans te geven alle aangemelde partijen en
ingediende ideeën te leren kennen en om contacten te leggen.Dit event vond plaats op een plek met allure: dit gaf aan dat de
gemeente de faciliterende rol serieus neemt.
Hiertoe zijn verschillende activiteiten georganiseerd en hulpmiddelen gemaakt:
Online tool met ideeën en profielen en de mogelijkheid tot uitnodigen voor speeddates Matchmaking Event

een indruk geven van hun meerwaarde zonder ‘te veel weg te geven’.

Groepsgesprekken over specifieke uitdagingen van de opgave zoals ‘meenemen langetermijn’
Pitches
Posterpresentaties

Waarom?

(Call for Outline Proposals). Echter het is aan de partijen zelf om

Situatie:

deze verbinding daadwerkelijk tot stand te laten komen.

Een systeemaanpak vergt van partijen dat ze hun krachten
bundelen om de benodigde expertise aan boord te krijgen. Dit

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

geldt voor zowel de concrete onderdelen van de opgave, zoals

De gemeente nam in het voortraject een actieve faciliterende

installaties, inrichting etc. maar ook voor abstracte onderdelen

rol voor matchmaking tussen marktpartijen. Bijvoorbeeld in de

zoals ervaring van de werkplek, belevingswaarde omgeving etc.

“Call for Outline Proposals” werd partijen gevraagd om, naast

De benodigde partijen zijn in te delen in: 1. systeemintegrator,

ideeën, het profiel van hun organisatie (online) te delen. De

2. hoofdaannemer, 3. onderaannemer, 4. sub-onderaannemer

gemeente gebruikte deze profielen (en ideeën) voor de online

en 5.leveranciers, waarbij de systeemintegrator de verbinder

matchmaking tool. Deze tool was zo ingericht dat de gegevens

is van de partijen en ook de kennis en capaciteit bezit om

eenvoudig waren te filteren waardoor met enkele muisklikken

samenwerkingen mogelijk te maken. Samenwerken met

een mogelijk nieuwe partner of oplossing gevonden kon

onbekende en nieuwe partijen is spannend en het verbinden

worden. Ook kon men online afspraken maken voor het

van partijen gaat niet vanzelf. De systeemintegrator kan dit

Matchmaking-event in het Evoluon. Dit werd erg gewaardeerd.

faciliteren.

Er zijn door de online matchmaking tool en het matchmaking
event nieuwe (projectoverschrijdende) verbindingen ontstaan.

Films met achtergrondinformatie

Online tool helpt gericht te netwerken

Matchmaking stimuleert innvatieve samenwerking echt

Effect:

“Ik kan me voorstellen dat het van toegevoegde waarde zou

“De online matchmakingtool hebben we zeker gebruikt. We

Het is wenselijk om in zo’n vroeg mogelijk stadium

zijn als dit een jaarlijks projectoverstijgend evenement zou

gebruikten het om inzage te krijgen in de partijen en hun

samenwerkingen (consortiumvorming) te stimuleren. Dat kan

Verbindingen faciliteren

zijn. Zeker als de gemeente in 2050 graag energieneutraal wil

ambities en visies, zodat we een gedegen keuze konden

door zowel op zoek te gaan naar een Systeemintegrator maar

“partijen hebben aangegeven: je kent elkaar nog niet. Hoe kun je

zijn zou het goed zijn als de gemeente die lokale bedrijven op

maken met welke partijen we tijdens het Matchmaking Event

ook naar partij(en) die een bijdrage leveren in de uitvoering.

dan een plan maken dat staat? Je moet elkaar eerst leren kennen en

deze manier stimuleert.”

het gesprek aan wilden gaan.”

Het is dus belangrijk partijen die een verbindende rol kunnen

komen tot vertrouwen. Daarom faciliteren we dit proces nu al, via

[Huybregts Relou]

[Royal HaskoningDHV ]

spelen zo vroeg mogelijk te identificeren.

matchmaking. Je wil elkaar aftasten en kijken of het klikt. En dat voor
de komende 5 of misschien wel 20 jaar. Daar hebben we hulpmiddelen

Spanningsveld:

voor verzonnen. ” [cocreatie-expert team gemeente Eindhoven]

Partijen dienen voor de start van de aanbesteding met elkaar
in contact komen waarbij men hun toegevoegde waarde moet

Matchmaking is project-overstijgend

zien over te brengen. Echter zien partijen nog niet de noodzaak

“Op dit matchmaking event ontmoet ik niet alleen partijen die

in om in zo’n vroeg stadium, zonder concrete aanleiding,

interessant zijn voor dit project. Ik heb vandaag ook veel contacten

een bijdrage te leveren. Het is belangrijk om deze groep te

opgedaan voor andere projecten. Het was zeker een zinvolle besteding

interesseren/ enthousiasmeren. De aanbestedende organisatie

van mijn tijd.” 		

Online tool voor Call for Outline Proposals en

Selectief moeten zijn wegens grote belangstelling

voorbereiding Match Making

“Omdat er vrijwel geen energiebedrijven deelnamen
kregen wij heel veel partijen op ons af die met ons wilden
speeddaten. We waren erg selectief en spraken af met

Bron:

partijen waarvan we dachten dat ze wat voor ons konden
gaan betekenen. Veel kleine partijen houden ons nu via mail
op de hoogte van bijvoorbeeld beurzen waar ze met nieuwe

[Deelnemer Matchmaking Event]

innovatieve ideeën over duurzaamheid staan”

kan hierin faciliteren met ontmoetingen op evenementen

[Eneco]

(Matchmaking-event) maar ook online via een projectwebsite
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Tip:
Vraag niet van iedereen een gelijke tijdsinvestering. Erken onderscheid in partijen, licht in een vroeg stadium
de mogelijke rollen toe en pas de mate van betrokkenheid en communicatie aan. Zoek naar een balans tussen
mensen kennis laten maken met een nieuwe manier van samenwerken ‘buiten hun comfortzone’ en respecteer
dat ze meer of minder betrokken willen zijn in verschillende fases van het traject. Identificeer in een vroeg stadium
potentiële consortiumvormers en geef ze een actieve rol. Let op, de consortiumvormende partij is niet altijd een/de
hoofdaannemer (zoals bijvoorbeeld Stichting Slimbouwen).

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

Het slim verduurzamen project had één benadering

Sommige partijen vinden het fijn en inspirerend om uitgedaagd

voor interactie en communicatie met alle partijen: MKB,

te worden op basis van een visie, anderen zoeken naar concrete

kennispartijen en grote marktpartijen kregen dezelfde

opdracht. Alle partijen proberen de kans op (financiële)

mogelijkheden. Dit bood onvoldoende ruimte voor onderscheid

winst in te schatten om een afweging te kunnen maken van

om partijen bij te laten dragen op basis van capaciteit, interesse

de te investeren tijd. De gewenste mate van betrokkenheid

en belangen. Dit was voor veel partijen frustrerend, vooral

en passende tijdsinvestering in een vroege fase kunnen flink

omdat de gewenste tijdsinvestering niet overeenkwam met de

uiteen lopen per partij. Ook binnen de initiërende partij is dit

gevraagde. Er waren enerzijds ‘MKB-ers die concrete kansen

onderscheid te maken.

zoeken’ en anderzijds ‘Consortiumvormende partijen’ die zelf al
met de lange termijn bezig zijn. Consortiumvormende partijen

Iedereen zoekt naar een goede balans tussen de gewenste en benodigde tijdsbesteding. Het is lastig
verschillende soorten partijen in een vroeg stadium te laten bijdragen aan datgene waar ze goed in
zijn. Wanneer partijen het traject niet kunnen overzien kunnen ze (onterecht) de indruk hebben niets
toe te kunnen voegen.

Effect:

wilden meer interactie met de gemeente, MKB-ers minder.

Veel partijen zijn wel geïnteresseerd maar vinden het

Sommige partijen - zoals kennispartijen – willen en kunnen juist

Partijen willen verschillende tijdsinvestering

moeilijk in te schatten hoe ver hun betrokkenheid moet gaan.

waarde toevoegen in een vroeg stadium van een gezamenlijke

“Ik maak mij zorgen over hoe ik als kleine partij ook

“Alle evenementen bij elkaar kostten ons wel heel erg veel

Sommigen haken af terwijl hun betrokkenheid wel gewenst kan

verkenning, dit was nu niet mogelijk.

Veel tijdsinvestering zonder echte interactie

daadwerkelijk een rol van betekenis zal gaan spelen. Maar ik

tijd…We hadden echt leuke ideeën die we hadden kunnen

zijn. Gevaar is snel dat partijen zich overvraagd voelen omdat

heb wel een idee over hoe de samenwerkingsverbanden tot

toelichten als we een gesprek met de gemeente hadden

de kans op winst lang onduidelijk blijft.

stand zouden kunnen komen. Kan ik dat ook invullen op de

gehad.”

‘Call for Outline Proposals’?”

[Huybregts Relou]

Spanningsveld:

[Deelnemer exploratiedagen]

Het is lastig verschillende soorten partijen in een vroeg stadium

Mate van betrokkenheid schaalbaar proberen te maken

te laten bijdragen op datgene waar ze goed in zijn. Wanneer

“Het is voor ons als groot bedrijf gebruikelijk om bij grote

partijen onbekend zijn met een cocreatietraject voor de
lange termijn en dit traject niet kunnen overzien kunnen ze
(onterecht) de indruk hebben niets toe te kunnen voegen. Het
samen zetten van denkstappen is cruciaal maar kan aanvoelen
als ‘verspilde tijd’. Het is lastig partijen gericht te benaderen
wanneer partijen hun mogelijke rol nog niet kennen.

Kleinere partijen kunnen niet zo veel tijd investeren

projecten veel tijd te investeren om de opdracht binnen te

“Het zou goed zijn als er meer inzicht komt in hetgeen er

krijgen. We zouden niet zóveel tijd investeren als we niet

wordt gevraagd vanuit de gemeente aan de partijen die deel

dachten dat de kans om te winnen groter is dan één op

nemen aan een dergelijk traject. MKB en ZZP-ers hebben

vijf… We merkten dat het voor MKB-ers en kleine partijen

goede ideeën en innovatiekracht. Echter hebben zij niet de

lastig is om tijd te besteden aan zo’n traject met onzekere

middelen, mankracht of grote budgetten om in zo’n grote

doorlooptijd. Wij proberen deze partijen later te laten

aanvraag te investeren. Aannemers of grote installateurs

aanhaken, zodat ze efficiënt kunnen omgaan met hun tijd

hebben dat wel. Maar bij een zaakje van twee man zijn daar

en op het juiste moment hun toegevoegde waarde kunnen

geen potjes of buffers voor.”

leveren.”

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]
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Tip:
Het team moet los genoeg staan van de bestaande organisatie om verandering een kans te geven. Teamleden moeten
zich kunnen organiseren op basis van de vereiste disciplines, onafhankelijk van bestaande organisatiestructuren,
functies en afdelingen. Praktijkmensen en strategisch georiënteerde teamleden moeten samen kunnen werken. De
projectorganisatie moet flexibel zijn zodat mensen aan kunnen haken wanneer dat nodig is. Hiertoe moet de noodzaak
van het project erkend en gecommuniceerd worden door het management van een organisatie.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

Tijdens het voortraject werkte binnen de gemeente een

Het samenbrengen van een ambitieuze langetermijnvisie

combinatie van disciplines samen aan alle stappen. Mensen

en een concrete opdracht vergt de inbreng van meerdere

met praktische ervaring /traditionele expertise werkten

disciplines. Bij het maken van de plannen moet een goede

samen met mensen met innovatieve expertise en ervaring

balans gevonden worden tussen abstracte langetermijn-

met visietrajecten. Zo waren de invalshoeken voor lange en

aspecten en concrete aspecten voor een goede uitvoering.

korte termijn gewaarborgd. De gemeente huurde externen in
omdat niet alle expertise ‘in huis was’, dit stimuleerde ook om

Effect:

vrijer te denken. Er was een zeer open communicatie binnen

Omdat het project een transitie teweeg moet brengen is het

het team. Er werd soms tijdelijk een fysieke projectruimte

nodig om oud en nieuw met elkaar te combineren. De manier

gecreëerd in een leegstaand gebouw. Zo werd een flexibele

van (samen)werken verschilt van de gewone manier van

projectorganisatie gerealiseerd die in zekere mate los van de

werken. Het team moet daartoe de ruimte krijgen. Bovendien is

bestaande methoden kon denken.

er vertrouwen nodig om buiten ieders comfortzone te kunnen
Marktpartijen die multidisciplinaire teams in huis hebben

werken.

bleken makkelijker te kunnen schakelen tijdens dit traject. Het

Spanningsveld:

zijn vaak de grotere partijen die het zich kunnen permitteren

Organisatiedelen kunnen alleen een transitie doormaken

medewerkers te hebben die zich bezig houden met het vormen

wanneer de organisatie hen de benodigde ruimte kan en wil

van langetermijnvisie, en die weten wat hier voor nodig is in

geven. Hiertoe moeten ze los genoeg georganiseerd worden

de praktijk. Dit zijn vaak partijen die aandacht hebben voor

van de bestaande organisatiestructuur. Tegelijkertijd is inbreng

kennisontwikkeling en hier ook in investeren. Ook als de

van de hele organisatie nodig. Dit betekent constant balanceren

opdracht niet binnengehaald wordt gaan dit soort partijen

tussen afstand nemen en betrokkenheid houden. De teamleden

ervanuit dat ze door de ontwikkeling van visie en kennis

hebben expertise in verschillende kenmerken van de opgave.

een voorsprong zullen hebben bij toekomstige projecten/

Om deze expertises te verenigen moeten teamleden vaak

aanbestedingen.

Wat is de juiste plaats voor het team om los genoeg te staan van de organisatiestructuur en inbreng
van de hele organisatie en externen te waarborgen?
Multidisciplinair team nodig

Samenwerking versterkt door het lange traject

“ Het moeten kiezen van een concreet gebouw in het SPEA

“Wij wisten eigenlijk al wel vrij snel dat we deze

project maakte dat het landde in de praktijk. Echter de

aanbesteding met deze drie partijen wilden doen. Dit

mensen in de praktijk kregen te weinig vrije ruimte (tijd)

maakte dat het voor ons wel erg lang duurde. Daarentegen,

om er zelf goed genoeg mee aan de slag te kunnen. Bij het

alles wat we nu ontwikkelen heeft meerwaarde voor onze

binnenhalen van een Europees project moet de benodigde

samenwerking, ook als het project niet doorgaat.”

capaciteit, kennis en kunde vroegtijdig ingecalculeerd

[Royal HaskoningDHV ]

worden. Zoals genoeg vrije denkruimte voor de mensen die
er in de praktijk mee aan de slag moeten (1,5 dag per week) ”
Flexibele samenwerkingsvorm ontwikkeld

[team Gemeente Eindhoven]

“We hebben een samenwerkingsvorm ontwikkeld die
zodanig flexibel is dat we eigenlijk iedereen er nog in kunnen
betrekken. Iedereen kan bij ons aanhaken met zelfs dezelfde

buiten hun comfortzone aan de slag. Het is belangrijk dat de

Rol niet gelijk aan functie in de organisatie

voorwaarden waarop de huidige partijen nu ingestapt

verschillende teamleden echt naar elkaar luisteren en zich

“Waarom zouden al die mensen van al die afdelingen waar

zijn. Als we uiteindelijk de opdracht niet krijgen hebben we

in het andere perspectief verplaatsen. Dat kost tijd en vergt

het project aan raakt naar mij luisteren? Ik ben maar van

wel een concept ontwikkeld dat ook bij andere gemeenten

respect, open instelling en vertrouwen. Vooral als het spannend

grond en vastgoed...”

toepasbaar kan zijn. Het totaal is een niet beproefd concept,

wordt neigen mensen terug te gaan naar hun comfortzone.

[projectleider Gemeente Eindhoven]

onderdelen op zichzelf wel, en het is spannend of de
gemeente Eindhoven hierin mee durft te gaan. Maar zo niet,
dan kunnen we hier zeker de boer mee op.”
[AT Osborne]

28

29

SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING
AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

3b. Betrek medewerkers

ti p

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen
SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie
PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

3b

3

Tip:
Zorg dat je de organisatie, dus de medewerkers, mee blijft nemen. Ook als hun medewerking of betrokkenheid voor
een bepaalde fase in het proces niet nodig lijkt. Voor hen is het anders moeilijk om de nieuwe aanpak te volgen,
begrijpen en uit te voeren. Betrek ze niet alleen voor kortetermijnactiviteiten, maar ook voor langetermijnaspecten.
Zorg voor voldoende intern draagvlak. Neem beleidsmakers (mensen achter visiedocumenten) mee in het proces
wanneer de projectvisie raakt aan beleid en visie van interne andere afdelingen: het lezen van de beleidsstukken alleen
is niet voldoende.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

Tijdens het voortraject probeerde het projectteam binnen

Medewerkers van interne afdelingen zijn nodig voor

de gemeente de sector- en afdelingshoofden te betrekken

besluitvorming en de praktische uitvoering van de plannen.

in o.a. gezamenlijke sessies over de scope van het project.

Vaak zijn ze slechts zijdelings betrokken bij een ‘transitietraject’.

Vanwege de systeembenadering, en door de noodzaak om

Ze hebben niet alle denkstappen meegezet waardoor ze

met bedrijven tot een sluitende de businesscase te kunnen

onvoldoende bekend zijn met de achtergrond en doelstellingen

komen, was de scope van het project vergroot van 2 gebouwen

en het bedachte proces. Dit geld voor teams bij de initiërende

(Stadhuis en Stadhuistoren) naar 7 gebouwen, allemaal in het

partij en bij de (markt)partijen.

stadshart van Eindhoven gelegen. Hierdoor had de opdracht
vele verschillende aspecten waarvoor diverse sectoren en

Effect:

hun afdelingen in de gemeente verantwoordelijk zijn. Niet

Medewerkers die alleen kortstondig betrokken zijn ervaren

alle sector- en afdelingshoofden werden betrokken en ook

vaak wel de risico’s van een groot transitietraject, maar zien

werden niet altijd alle uitnodigen geaccepteerd, of het nu

niet altijd de voordelen ervan voor hen zelf. Ze kunnen zich

ging om het delen van informatie of tijdelijke ondersteuning

bedreigd voelen door het innovatieve traject. Wanneer mensen

van het projectteam. Het stond onvoldoende hoog op de

onvoldoende meegenomen zijn in het proces haken ze af.

prioriteitenlijst van de sectoren. Dit kwam onder andere
doordat de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de gemeente

Spanningsveld:

over meerdere portefeuilles is verspreid en er geen eenduidige

‘Massa is traag’. Een klein team voelt slagvaardiger dan een

communicatie van bovenaf was naar de sectoren. Ook voelde

groot team. Echter wanneer mensen niet meegenomen zijn in

het project eerder als een bedreiging voor hun werkzaamheden

de denkstappen van een veranderend proces is het voor hen

dan als een kans.

erg moeilijk en onaantrekkelijk om mee te doen terwijl dat wel
Bij de medewerkers en leidinggevenden van afdelingen en

nodig is.

sectoren die betrokken werden en daadwerkelijk ook een

Hoe zorg je dat je iedereen voldoende meeneemt in het project en ook de snelheid en afstand behoudt die nodig is om
innovatief te kunnen werken?

bijdrage leverden aan de gezamenlijke sessies ontstond meer
inzicht en draagvlak. Vanuit afdelingen waar de betrokkenheid

Ook voor de gemeente was het een experiment

Interne afdelingen kunnen zich afzijdig houden of zich

laag was in het voortraject kwamen tijdens het daadwerkelijke

“Wellicht zijn binnen de gemeente de meningen nog verdeeld

bedreigd voelen

aanbestedingstraject kritische vragen op, die op dat moment

of dit de toekomst is of niet. Ik denk dat het ook voor de

“De aanbesteding met de uitgebreide scope riep in eerste

vertragend en complicerend werkten.

gemeente een experiment is geweest, dat was te voelen in

instantie vragen op bij mensen van afdelingen. En weerstand,

het traject, en dat is niet per definitie slecht.”

een potentiële bedreiging voor hun ‘territorium’. Tijdens

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]

de eerste scopesessie (eind okt 2013) was er voor hen de
mogelijkheid om te horen wat de plannen en ideeën waren
en er aan bij te dragen.”
[kernteam]
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Tip:
Wees helder hoe ‘vast’ het gecommuniceerde is wanneer lange- en kortetermijnaspecten samen met marktpartijen
geëxploreerd worden. Geef aan waar veranderingen te verwachten zijn op basis van groeiend inzicht. Hoe drastisch
kunnen deze wijzigingen zijn? Wees helder in wat er van welke partij verwacht wordt. Voor deelnemende partijen die
consortia vormen is het raadzaam om eerst te verkennen en daarna pas de samenwerking concretiseren. Houdt zo
voldoende ruimte voor een oriëntatiefase waarin de opdracht stukje bij beetje helder wordt.
De open verkenning brengt ruis en vrijheid
“Je zag dat Eindhoven echt de denkkracht van de markt wil
inzetten. Door deze open opstelling creëerde de gemeente

Waarom?

Spanningsveld:

Situatie:

Veel partijen vinden het moeilijk om het gecommuniceerde op

Veel (markt)partijen zijn gewend aan helder omlijnde opgaven

waarde te schatten en in te schatten welke ‘actie van hun kant’

waar zij een oplossing voor moeten aanbieden. Het samen

vereist is. Ze zoeken naar houvast en heldere input per fase.

met de initiërende partij verkennen van de opgave voor

Vroeg verbindingen aangaan kan partijen het gevoel geven

de korte en lange termijn is vaak onbekend terrein. Dat

dat geïnvesteerde tijd de moeite waard is. Echter, in een vroeg

De langetermijnambities en kortetermijnopgave

open gecommuniceerd wordt over een aanbesteding en in

stadium samenwerking opzoeken, kan een open verkenning van

tegelijkertijd verkennen en concreet maken kan tot

bijzonder een voorlopige scope maar ook de beoordeling is

de opgave en dus flexibiliteit in de weg staan.

verwarring en frustratie leiden.

men vaak niet gewend. De ambities voor de lange termijn
en de concrete opgave voor de korte termijn moeten

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

allebei nog uitkristalliseren. Het helpt om meer inzicht in

Doordat het projectteam ‘al doende’ leerde hoe het

concrete mogelijkheden te geven zodat de concrete opgave

vernieuwende voortraject het beste kon worden aangepakt

aangescherpt kan worden en de mogelijkheden om de

en gecommuniceerd, konden de verwachtingen van

gestelde ambities waar te maken beter in te schatten zijn.

marktpartijen niet altijd even goed gemanaged worden. Tijdens

Tegelijkertijd geeft inzicht in de langetermijnambities richting

de exploratiedagen is de markt bijvoorbeeld onbedoeld ‘op

aan oplossingen voor de korte termijn.

het verkeerde been gezet’ doordat in het informatieboekje
de voorlopige scope van de opdracht te concreet was

Effect:

geformuleerd (op een traditionele wijze, als specificatie

Het een kan niet los gezien worden van het andere. Daarom

van activiteiten). Sommige partijen (vaak meer traditionele

worden lange- en kortetermijnaspecten tegelijkertijd verkend

consortiumvormers) zijn direct met deze concrete vraag aan

naast de nodige ruis ook heel veel vrijheid.”
[AT Osborne]

Anderen richtten zich meer op de ambities die in een later

van lange- en kortetermijnaspecten, het communiceren van

stadium pas een betere invulling kregen door het steeds

nog niet vaststaande zaken en het vragen om input in een

verder concretiseren van de uitvraag. In beide gevallen hadden

de partijen leiden. Partijen willen grip krijgen op de opgave

partijen het gevoel op het verkeerde been gezet te zijn.

door de gemeente. Dit was heel belangrijk. Je ziet dat deze

vervolgtraject zag is dat uiteindelijk wordt geschoven in welke
van de ambities nu het zwaarste moet gaan wegen.” [Royal

Het informatiepakket bevatte zowel informatie over de

HaskoningDHV ]

ambities als de voorlopige scope. Hoewel aangegeven werd
dat zowel de langetermijndoelstellingen als de voorlopige
scope gedurende het project verder vorm moesten krijgen

Voorbeeld van ontstane verwarring

op basis van de input van partijen heeft het verstrekken van

“Doordat de gemeente zijn uitvraag gedurende het traject

deze informatie bij sommigen tot verwarring geleid.

een aantal keer veranderde, met als meest wezenlijke het

VOORLOPIGE SCOPE 2017 - 2045

verleggen van de uitbestedingstermijn van 50 naar 10 jaar,

doelstellingen van het project

Werkzaamheden en diensten op te
leveren op de langere termijn

KANSEN:
•

levering aan de gemeente gegarandeerd is).

3. Totaal onderhoud van de 7 tot 9 gebouwen (inclusief
Naast onderstaande concrete doelstellingen worden partijen ook uitgenodigd om kansen te identificeren die bijdragen aan

•

opstallen zoals fietsenstalling e.d.):

Er is een omgevingsanalyse uitgevoerd ten behoeve
van een warmte-koudeopslag (WKO) installatie op het

waardetoevoeging en het realiseren van ambities. Ambities zijn ook onderdeel van de projectdoelstellingen.

De opdracht betreft het technisch onderhoud van 7 – 9
gebouwen; het correctief, preventief en vervangingsonderhoud.

Stadhuisplein, waaruit is gebleken dat een dergelijke

Werkzaamheden en diensten op te
leveren in 2017

Daarin zijn inbegrepen:

installatie voor meerdere gebouwen mogelijk is. Dit neemt

2. Verduurzaming en optimalisatie van het Stadhuis

1. Ontwerp & realisatie van de renovatie van de
Stadhuistoren
a. Alle gebouwgebonden werktuigkundige en

De opdracht is: het verduurzamen en optimaliseren van

a. Alle gebouwgebonden werktuigkundige en

niet weg dat de gemeente nadrukkelijk open staat voor

het Stadhuis. Het betreft hierbij een combinatie met de

elektrotechnische installaties (incl. inbraak-, brandbeveiligings-,

innovatie op het vlak van energieopwekking.

Stadhuistoren omdat onder andere het gebruik en installaties

transport- en gevelinstallaties).

gekoppeld zijn. De marktpartij ontwerpt en realiseert het

b. Bouwkundig casco: dak, vloeren, gevels, ramen,

integrale gebouw- en installatieconcept en is hiervoor

lichtwerende voorzieningen e.d..

Wij zien kansen om het optimaliseren van het beheer van de

c. Onderhoud aan het inbouwpakket.

gebouwen mogelijk op te nemen in de opdracht. Hieronder

d. Beperkt aantal gebruikersvoorzieningen (bijvoorbeeld

staan enkele diensten die de gemeente hiervoor in overweging

a. Alle gebouwgebonden werktuigkundige installaties in het

keukenapparatuur)

neemt. Dit is maar een eerste indicatie. De gemeente staat

gebouw optimaliseren en waar nodig vervangen.

KANS:

open voor alle suggesties en ideeën uit de markt.

(betreft bijvoorbeeld gevelisolatie, kozijnvervanging, slimme

b. Beperkte aanpassingen aan de elektrotechnische installaties

•

oplossingen voor bestaande koudebruggen).

(incl. inbraak- en brandbeveiligingsinstallatie)

c. Nieuw inbouwpakket volgens Het Nieuwe Werken,

c. Noodzakelijke werkzaamheden aan het bouwkundig casco:

uitgaande van een door de gemeente aangeleverde blauwdruk

dak, vloeren, gevels, ramen, lichtwerende voorzieningen

•

Het totaal onderhoud het Van Abbemuseum en het

a. Bewaking en beveiliging

Designhuis

b. Schoonmaak

Onderhoud van gebruikersinstallaties zoals licht- of

c. Verzorging van de beplanting in de gebouwen

geluidsinstallaties

Opmerkingen:

voor de werkomgeving. Onderdelen zijn o.a.: binnenwanden,

e.d.. (het betreft bijvoorbeeld gevelisolatie, kozijnvervanging,

Opmerkingen

plafonds, vloer- en wandafwerkingen, vaste inrichting

slimme oplossingen voor bestaande koudebruggen, akoestiek

•

(nagelvast), lichtwering, e.d.

van het gebouw).

d. Noodzakelijke gebruikersinstallaties: ICT (databekabeling,

d. Beperkte functionele aanpassingen in het inbouwpakket.

patchkasten, Main Equipment Room / Secondary Equipment

Daarnaast de met de renovatie gemoeide bouwkundige

Rooms, koelinginstallaties), audiovisuele apparatuur.

ingrepen inclusief herstel in de oorspronkelijke staat.

e. Opwekkinginstallaties (warmte, koude en evt. elektriciteit),

e. Opwekkinginstallaties (warmte, koude en evt. elektriciteit).

•

•

•

huurder. Onderdelen behorende bij het huurdersdeel van

diensten zal bieden met inachtneming van de

de ROZ huurovereenkomst maken deel uit van de scope.

projectdoelstellingen.

TIO gebouw: de gemeente is eigenaar en heeft een externe

•

De onderhoudscontracten zijn wisselend per gebouw.

•

Onderhoud van de losse inrichting,

Belangrijkste uitgangspunten:

4. Verduurzaming en of optimalisatie van de overige

Geen architectonische ingrepen aan de buitenzijde van

•

Geen architectonische ingrepen buitenzijde, de

gebouwen

verschijningsvorm van het gebouw blijft ongewijzigd.

De opdracht wordt wellicht uitgebreid indien voor het

ongewijzigd.

•

•

Aanpassingen aan het verbindingsgebouw tussen Stadhuis

wijzigen.

De architectonische footprint van het gebouw mag niet

verduurzamen van het onderhoud van deze gebouwen ook

wijzigen

verbeteringen aan bijvoorbeeld casco en/of installaties nodig

AMBITIES EINDHOVEN

De architectonische ‘footprint’ van het gebouw mag niet

basis is vooralsnog dat de contracten voor alle gebouwen

bijdragen aan ambities Eindhoven op korte en lange termijn

“De ambities voor lange termijn zijn niet gelijk aan de

De gemeente verzorgt zelf de ‘conciërge functie’. Met
dien verstande dat de technische ondersteuning door de

Nieuwe Werken.

het gebouw. De verschijningsvorm van het gebouw blijft

De looptijd van contracten kunnen wisselen per gebouw,

gelden.
•

marktpartij zal worden verzorgd.

klantbegeleidingssysteem e.d. is niet ingrepen.

Gemeentelijke blauwdruk kantooromgeving voor Het

•

•

huurder. Onderdelen behorende bij het eigenaarsdeel van
de ROZ huurovereenkomst maken deel uit van de scope.

f. Gebruikersinstallaties: beperkte aanpassingen ICT,

[Huybregts Relou]

De gemeente wil graag inzicht krijgen in de meerwaarde
die uitbesteding van de genoemde en aanvullende

Het Stadskantoor: de gemeente is geen eigenaar maar

audiovisuele apparatuur. Hierbij zijn losse devices niet
inbegrepen (mobiele telefoons, PC’s ed.).

Belangrijkste uitgangspunten:

plannen.”

5. Kans: Beheer van de 7 tot 9 gebouwen

verantwoordelijk. De volgende elementen maken onderdeel uit
van de verduurzamingsopdracht:

b. Noodzakelijke werkzaamheden aan het bouwkundig casco:
dak, vloeren, gevels, ramen, zonwerende voorzieningen e.d..

elektrotechnische installaties (incl. inbraak-, brandbeveiligings-,
transport- en gevelinstallatie).

•

hebben we veel werk gehad aan het wijzigen van onze

Het is toegestaan aan de marktpartij om de duurzaam
opgewekte energie ook aan derden aan te bieden (mits

integrale systeemoplossing.

zie punt 3 hieronder.

vroeg stadium kan tot verwarring en te hoge inspanning bij

ook voor 2045 werd tijdens de exploratiedagen helder gesteld

Informatiepakket exploratiedagen

deze scope. Daarnaast zijn hieronder ook eventuele kansen aangegeven die de gemeente ziet die kunnen bijdragen aan een goede

de slag gegaan, terwijl deze opdracht nog niet vaststond.

“De visie van de gemeente voor de komende 15 jaar, maar

visie ook goed is vastgehouden. Het enige wat je in het

De voorlopige scope omvat onderstaande werkzaamheden en diensten. De gemeente zoekt naar ideeën voor optimale invulling van

met de verschillende partijen. Het tegelijkertijd verkennen

Ambities kunnen nog veranderen in prioriteit

•

het Stadskantoor: de gemeente is geen eigenaar, maar

•

TIO gebouw: de gemeente is eigenaar en heeft externe

huurder.

huurders.

uitbestedingstermijn, dit kan blijkbaar leiden tot verwarring”

zijn. Deze benodigde verbeteringen kunnen dan onderdeel
gaan uitmaken van de opdracht.
EIS: Per 2017 moet deze duurzame energieopwekking in ieder

en Stadhuistoren maken wel deel uit van de opdracht.

geval ten behoeve van het Stadhuis en de Stadhuistoren zijn
gerealiseerd.

De gemeente Eindhoven wil innovatie stimuleren en inzetten, ook voor maatschappelijke vraagstukken. De

12

gemeentegebouwen moeten meegroeien en transformeren met veranderende behoeften en gebruikers. Dit kan door

en consortia vormen om de complexiteit van de opgave aan

[projectteam Gemeente Eindhoven]

Zichtbaar maken van innovatie

Waarde creëren
13 voor Stadhuisplein e.o.

co-creatie met iedereen die betrokken is. De stad vormt als het ware een ‘levend laboratorium’. Voor dit project zijn
een aantal speerpunten geselecteerd binnen de langere termijn ambities van de gemeente Eindhoven. Dit project wil
bijdragen aan Eindhoven als duurzame, energieneutrale, flexibel bestuurde, aantrekkelijke en inspirerende stad.
Onderstaande citaten uit beleids- en visiedocumenten illustreren dit (voor bronvermelding zie blz. 15).

Eindhoven als duurzame stad

te kunnen. Niet elke strategie om een consortium te vormen

Ondersteunen van veranderende overheid
Bijdragen aan: dit centrale stuk stad aantrekkelijk maken en

Bijdragen aan: mensen inspireren | best practices zichtbaar

houden | inspelen op behoeftes van veranderende doelgroep

maken voor een breed publiek | de stad als living lab | ruimte

| groen | bereikbaar | gemengde functies | moderne en

voor experiment en flexibiliteit | aantrekkelijk zijn voor MKB

gedegen identiteit voor gemeentegebouwen

en slimme brainporters | gedragsverandering stimuleren |
voorbeeldfunctie van de gemeente

“Eindhoven wil een aantrekkelijke en leefbare stad zijn én

biedt evenveel ruimte voor aanpassingen en omgaan met de

“Wij willen de stad beschikbaar stellen als “levend

ruimte bieden aan economische ontwikkeling” ... ”Het is

Bijdragen aan: andere samenwerking met partijen en

Bijdragen aan: schoon vervoer | gezonde en prettige omgeving

aangenaam niveau. Sociale cohesie is gegroeid door meer en

resultaten positieve effecten hebben voor alle deelnemende

aantrekkelijkere ruimtes voor ontmoeten en ontspannen en het

partijen (eindgebruikers, bedrijven, maatschappelijke

“Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn,

kennis en expertise | toegankelijk voor iedereen | veilig voor

gebruik van gedeelde voorzieningen in het vervoer” (3)

organisaties, kennisinstellingen, overheid).” (5)

waar het veilig is, waar goed onderwijs is, waar de natuur

medewerkers en burgers
“De ambitie om uit te groeien tot een toptechnologische regio

“ons ‘DNA’: we zijn en blijven grensverleggend, inhoudelijk

verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. Kortom; een stad

“De relatie tussen de burger en de overheid is aan het

van wereldformaat en tegelijkertijd een leefbare en sociale stad

gedreven, doelbewust en inventief op onze onderscheidende

die u met een gerust hart kunt nalaten aan uw kinderen en

veranderen. Bewoners weten de gemeente steeds beter te

te blijven, vroeg (en vraagt) om een schaalsprong in kwaliteit

sterke kanten als technologie, licht en design. Stad van

vinden om hun wensen kenbaar te maken. De gemeente biedt

van onder meer … het stadshart (is dat aantrekkelijk genoeg

technologie en innovatie, als kennisstad en als designstad” (7)

hen vervolgens ondersteuning om hun wensen te vertalen in te

voor iedereen, ook voor de internationale kenniswerkers),

gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften

kleinkinderen.” (1)

realiseren activiteiten.” (5)

“De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland
die duurzaamheid vorm geeft volgens de methodiek van

partijen proberen grip te krijgen door in een vroeg stadium juist

laboratorium” … met als doel de ontwikkeling van producten
en diensten waaraan echt behoefte is. Doel is tevens dat de

burgers | meer flexibiliteit in m2 kantoorruimte | ruimte
voor Het Nieuwe Werken | veilige en flexibele toegang tot

| toepassen The Natural Step

onzekerheid van een opgave in wording. Sommige (grotere)

er plezierig wonen, werken en verblijven. Gezond, schoon,
groen en sociaal: de lucht is schoon en het geluid van een

The Natural Step … We hanteren vier principes die we bij

“Visie op het werkplekconcept voor de gemeente: Ontmoeten

elke afweging meenemen: De bodem niet uitputten; Geen

en samenwerken in een uitnodigende, flexibele en duurzame

voorzieningen (onderwijs, sport, recreatie, cultuur), veiligheid

“Door duurzaam gedrag willen wij partijen in de stad stimuleren

en bereikbaarheid.” (7)

om ook duurzaam gedrag te vertonen.” (5)

schadelijke chemisch stoffen gebruiken; De natuur niet

omgeving… Meer mogelijkheden om (internationaal) samen

Eindhoven energieneutraal

aantasten; Aandacht voor mensen hebben.” (3)

te werken; gebruik de kracht van de stad … Informatie is altijd

Bijdragen aan: duurzaam energie opwekken | energievraag en

en overal toegankelijk … Gebouwen zijn goed toegankelijk,

-aanbod bij elkaar brengen | energie besparen

verbinding te zoeken met partijen die ze goed kennen.

veilig en gastvrij voor iedereen … Herkenbaarheid van de

“Eindhoven energieneutraal. Het totale energiegebruik van de

gemeente Eindhoven komt terug in gebouwen ... Verruiming

stad en duurzame opwekking zijn in evenwicht. Dat betekent:

van werktijden voor medewerkers … Middelen om onafhankelijk

De energievraag van inwoners, bedrijven en gemeentelijke

te kunnen werken.” (6)

instellingen in de gemeente is geminimaliseerd. De energie die

“Er zijn in Eindhoven structureel minder kantoren nodig

we aan een duurzame, moderne stad, die onafhankelijk is van

door onder meer vergrijzing van de beroepsbevolking en de

fossiele brandstoffen.” (4)

Scope is niet bij aanvang al definitief
“Wanneer wordt de scope definitief? Als de scope definitief
wordt na de ‘market making’, hoe weet ik dan met welk soort
partijen ik samen zal moeten gaan werken. Of wordt de scope

nog nodig is, wordt duurzaam opgewekt.”… “Samen bouwen

doorzettende trend van flexibele werkplekken, thuiswerken en
minder ruimte per fte.” (7)

6

7

al meer definitief gemaakt voor de ‘market making’?”

Bron: http://sustainablebuildings.eu/s/_media/public/subdata/
documents/explorationdays_informationpack.pdf
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[deelnemer exploratiedag]
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opdrachtnemer
- en meerdere
pdrachtnemer - en
meerdere kleinere
partijen. kleinere partijen.

SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING

Waarom
een ‘call
for outline
Waarom een ‘call
for outline
proposals’?

Ideeën
proposals’?

AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

Ideeën

4b. Verken in vroeg stadium ideeën met
de markt en koppel het nut ervan terug

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen

Om integrale
planvorming
te faciliteren
Om integrale
te faciliteren
en synergie
mogelijk en
te synergie mogelijk te
Om de vorming van systeemoplossingen
zoeken planvorming
m de vorming van systeemoplossingen
te bevorderen zoekente bevorderen

ti p

4

4b

SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie

maken
zoeken wij: maken zoeken wij:
naar ideeën.
Deze ideeën
- innovatieve
aan een
ij naar ideeën. Dezewij
ideeën
- innovatieve
bijdragen
aan een bijdragen

PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

• Technieken,
en om
ideeën
die klaar zijn om getest
Technieken,
producten
en ideeënproducten
die klaar zijn
getest
integrale
systeemoplossing
- vormen
niet de enige•maar
wel
tegrale systeemoplossing
- vormen
niet de enige
maar wel

of toegepast
te termijn.
worden op de korte termijn.
of toegepast te worden
op de korte
dewaardetoevoeging
primaire bron voordie
waardetoevoeging
die een systeem
e primaire bron voor
een systeem

• om
Conceptuele
ideeën
omop
kwaliteit
te leveren op de korte,
• Conceptuele
ideeën
kwaliteit te
leveren
de korte,
integrator
kan leveren Uitgangspunt
in de aanbesteding.
is dat
tegrator kan leveren
in de aanbesteding.
is dat Uitgangspunt

middellange en langemiddellange
termijn. en lange termijn.
nieuwe,
nog niet
bewezen ideeën
meegenomen kunnen
ok nieuwe, nog nietook
bewezen
ideeën
meegenomen
kunnen
Tip:
Laat zien hoe input van de markt bijdraagt, zodat mensen
gevoel hebben
dat
geïnvesteerde
tijd enop
inzet
de
• de
kennis
of methoden
om ideeën aan
• hetIdeeën
gebaseerd
opIdeeën
kennis gebaseerd
of methoden
om
ideeën
aan
worden.

orden.

moeite waard is. Wees transparanter over wat er tussen de interactiemomenten mettede
(markt)partijen
laten
sluiten bij in
degebeurt:
korte en lange termijn behoeften.

te laten sluiten bij de korte en lange termijn behoeften.

welke stappen worden gezet en op welke wijze draagt de input van ‘de markt’ hieraan bij?

Om de vorming
plannen
m de vorming van integrale
plannenvan
te integrale
bevorderen
willente
webevorderen willen we

Profielschetsen
tussen en
systeem
integrators
partijen
matchmaking tussenmatchmaking
systeem integrators
nieuwe
partijen en nieuwe

Call for Outline Proposals: ideeën als middel om de doelstellingen en scope aan te scherpen
De ruim 200 ideeën die ingediend zijn in de ‘Call for Outline Proposals’ zijn gecategoriseerd en beoordeeld op hun impact op
de scope en langetermijndoelstellingen. Alle ideeën en profielen zijn tevens online beschikbaar gemaakt voor de verschillende

Profielschetsen

partijen om zich te kunnen voorbereiden op het Matchmaking Event waar zij op zoek konden gaan naar samenwerkingspartners

Om matchmaking
tussen partijen
matchmaking
tussen
partijen te faciliteren
zoeken te
wij:faciliteren zoeken wij:
Wij willen
graaggaan
dat vinden.
partijenWij
elkaar gaanOm
vinden.
Wij
ciliteren. Wij willenfaciliteren.
graag dat partijen
elkaar

voor hun consortia.

• Slim
Innovators
en
mensenom
dieteideeën hebben om te
• Innovators
en doeners:
mensen
diedoeners:
ideeën hebben
Waarom?
Voorbeelden
Verduurzamen:
vragen
dan
aan te
partijen
om zichzelf
door
ragen dan ook aan partijen
om ook
zichzelf
presenteren
door te presenteren
Situatie:

Partijen vonden de ‘Call for Outline Proposals’ erg tijdrovend

Om in de opdracht een ‘reële concrete vraag’ en ‘haalbare

en vroegen zich af of de door hen ingestuurde ideeën wel

aan op
innovatie
entermijn.
kansen op de korte termijn.
en kansen
de korte
middel
van een beknopte
profielschets.
Uitgangspunt iswerken
dat ookaan innovatiewerken
middel van een beknopte
profielschets.
Uitgangspunt
is dat ook

•die de
Conceptdenkers
abstracte
visie en ambities kunnen
Conceptdenkers
abstracte visiedie
en de
ambities
kunnen
kleinere partijen
daadwerkelijk
krijgen om•bij te
dragen
einere partijen daadwerkelijk
de kans
krijgen om bijdetekans
dragen
langetermijnambities’ te kunnen formuleren is het nodig om
gebruikt waren: zelf hadden ze vooral baat bij de profielen van

n mee te doen.

en
te doen.
eenmee
inschatting
te maken van de mogelijkheden die de (markt)

vertalen
naar
tastbare
ideeën,
die helpen grip te krijgen
vertalen
naar
tastbare
ideeën,
teen
krijgen
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Spanningsveld:

gecommuniceerd.De
Daardoor
bleef
voor marktpartijen
een
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Onduidelijk wat er met de ingediende ideeën is gedaan

Leverde de call genoeg waarde voor de idee-indieners?
“De call heeft interessante ideeën opgeleverd, maar

“Ik vond het lastig om bij de Call for Outline Proposals al onze

we hadden die tijd liever in discussie en dialoog met de

visie neer te leggen, juist ook omdat het nog alle kanten op

gemeente gestoken. In de voorfase heeft de gemeente zeer

schoot zowel bij de gemeente als bij ons. We hebben wel 7

veel tijd gestoken in het faciliteren van consortiumvorming

proposals ingediend waar verschillende collega’s binnen AT

en het naar boven halen van inhoudelijke ideeën. Ons advies

Osborne aan hebben bijgedragen…Ik vraag me af wat er

zou zijn om een deel van deze tijd te stoppen in het verder

uiteindelijk gedaan is met al die ideeën. Wijzelf hebben ze wel

ontwikkelen van de eigen vraag (evt. samen met de markt in

allemaal gelezen/ gescand, maar we hebben er uiteindelijk

de vorm van een marktconsultatie).”

niet veel mee gedaan.”

[Royal HaskoningDHV ]

[AT Osborne]

Onduidelijk wat er met de ingediende ideeën is gedaan

AMBITIES

Call for Outline Proposals

idee

idee

bron: http://sustainablebuildings.eu/s/public/outline_proposals/start

“Doordat de ambities ons aanspraken zijn we een proposal

Online tool om ideeën en profielen in kaart te brengen en

VOORLOPIGE SCOPE

VOORLOPIGE SCOPE

idee

idee

waren er 160 of 190 ideeën ingediend, dat is nogal wat.
Mij is niet duidelijk wat er mee is gebeurd… Dat is voor alle

VOORLOPIGE SCOPE

marktpartijen en de gemeente een gemiste kans. Het is een

idee

intensief traject en je weet niet wat het oplevert.”

idee

idee
idee
idee

idee

VOORLOPIGE SCOPE

idee

idee

idee

gaan schrijven voor de Call for Outline Proposals… Uiteindelijk

te delen.

idee

idee

idee

idee

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]

idee

idee

idee

ideeën

Beter vertellen wat achter de schermen gebeurt

ideeën

profielschetsen

“Achteraf gezien hebben we onvoldoende verteld wat we met

profielschetsen

de ideeën hebben gedaan. Voor ons waren ze heel waardevol

De Call for Outline Proposals leverde zowel ideeën
8 als profielschetsen op.8De ideeën waren van meerwaarde voor
de gemeente om de doelstellingen en scope aan te scherpen. De idee-indieners vonden juist de profielschetsen

om de doelstellingen en scope aan te passen.”
Bron:

[team Gemeente Eindhoven]

waardevoller: zij waren bezig met het vormen van consortia.
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5a. Grote omvang en nieuwe rol:
geef tijdig uitleg
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5a
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Organisatie van team,
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5

Tip:
Verzamel voorbeelden van het opknippen van een grote opdracht in kleine stukjes zonder daarbij de systeemaanpak te
verliezen. Deel deze in een zo vroeg mogelijk stadium ter inspiratie en geruststelling.

Trainingen

Het verzamelen van goede voorbeelden is bovendien een manier om mogelijke ‘verbindende partijen’ vroeg te

Om de verschillende deelnemers te helpen grip te krijgen op verschillende nieuwe elementen van de aanbesteding
zijn een aantal trainingen georganiseerd:
-- Samenwerking en consortiumvorming
-- The Natural Step
-- Best Value Procurement

identificeren en hen een actieve rol te geven.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

De omvang van de opdracht was erg groot (meerdere

Partijen gaan verschillend om met de onzekerheid die komt

gebouwen en een langjarig contract) om een systeemaanpak

kijken bij een grote opdracht voor de lange termijn. De opgave

en een sluitende businesscase mogelijk te maken. De omvang

is moeilijk behapbaar en lijkt op meerdere opdrachten in een.

werd deels gevoeld als een obstakel voor het aangaan van

Veel partijen kunnen zich geen voorstelling maken van de

langetermijnsamenwerkingen. Enerzijds werd de opdracht

nieuwe manier van werken.

interessant door de omvang en de mogelijkheden die dat bood

TNS Bootcamp
Duurzame Bouw

voor systeemaanpak. Anderzijds werd het gevoelde risico erg

Effect:

groot door die omvang en de complexiteit: het gaat over veel

Dit maakt de opgave niet alleen interessant, partijen ervaren

geld en vergt een grote investering. In het voortraject vergt

de opgave en nieuwe werkwijze ook als risicovol en onzeker.

het vooral een grote tijdsinvestering van marktpartijen om de

Partijen proberen de risico’s in te schatten.

opdracht inzichtelijk te krijgen en grip te krijgen op hoe ze dit

Een Transformatieve Aanpak voor
Innovatie, Strategie and Resultaat

19 juni 2014, 09:00 - 13:00
Eindhoven, The Netherlands

bron: www.thenaturalstep.nl

zouden kunnen aanpakken.

Spanningsveld:
Partijen hebben behoefte aan voorbeelden, maar deze zijn niet
of nauwelijks voorhanden.

Partijen bij elkaar brengen is mooi, maar wie betaalt
bepaalt nog steeds
“ Het is geweldig hoe de gemeente Eindhoven een platform
biedt voor partijen om elkaar te ontmoeten en samen
te werken, zoals op het Matchmaking Event van Slim
Verduurzamen. Ik heb enorm genoten van die bijeenkomsten.
Maar als ik mijn voelhorens uitsteek bij de mensen daar,

belang van de trainingen werd niet overgebracht

Het vergt wel erg veel inspanning

“De mensen die de training bezochten hebben ze als erg zinvol

Wij snappen goed dat dit proces veel tijd nodig heeft en

ervaren om beter te begrijpen waar de ‘ruis’ vandaan kwam

waarom ze zoveel vragen. Maar als je uiteindelijk na die

en hoe er mee om te gaan. Toch waren ze niet heel druk

enorme inspanning naast de boot vist zal dat wel behoorlijk

bezocht. Kennelijk hebben mensen willen selecteren waar ze

zuur zijn.” [AT Osborne]

hun tijd in investeerden en leken trainingen niet cruciaal”
[team Gemeente Eindhoven]

De preselectie maakt het risico beter in te schatten
“Als de preselectie er niet was geweest weten we niet of we

dan denk ik ‘ je hebt de oorlog nog niet gewonnen’. De

hadden deelgenomen aan deze aanbesteding. Je kan dan

bijeenkomsten deden vermoeden dat er echt ruimte is voor

moeilijk inschatten of je bij dit lange traject naar de gunning

vernieuwing, maar je ziet dat de Ballast Nedammen van deze
wereld zeggen: ”De gemeente wil dat we dit met andere

Onduidelijk wat de vergoeding is

toe (2 jaar) wel genoeg kans van slagen hebt.”

partijen doen, dan zetten we die en die er bij en noemen het

“Als we door waren gekomen met ons team dan was het

[Royal HaskoningDHV ]

een coalitie...” Kleine partijen als ik mogen in eigen tijd kennis

wel een vraag geweest hoe we het hadden gedaan in

inbrengen en meedoen als de klus gewonnen wordt. Maar

de dialoogronde met al die MKB-ers die er niet fulltime

de kans op winnen is klein en mijn invloed ook. Zij betalen en

aandacht aan kunnen besteden. Er is door de gemeente wel

kunnen eisen stellen. Die krachten zijn niet in harmonie.”

aangegeven dat er dan een vergoeding tegenover staat,

[Erick Wuestman, Stichting Circulaire Economie]

maar nooit hoeveel.”
[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]
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5b. Proces is niet te overzien: samen
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Tip:
De gemeente (of andere initiërende partij) kan uit de sturende rol stappen, dit gaat misschien niet in één keer
vlekkeloos. Laat zien dat je als opdrachtgever leert door te doen en ruimte ziet voor verbetering. Je kunt niet van
een marktpartij verwachten zich alleen kwetsbaar op te stellen en om te kunnen gaan met onzekerheid, als je dit als
opdrachtgever zelf ook niet doet en kunt.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

De implicatie van de nieuwe vorm van samenwerking met

Het proces is niet te voorzien en lastig op de klassieke manier

marktpartijen is door de gemeente Eindhoven pas later in het

te managen door grote mate van onvoorspelbaarheid. Dat

traject gevoeld; de gemeente wilde eerst ‘ontzorgd’ worden

betekent dat de opdrachtgever niet ‘ontzorgd’ kan worden. De

door deze opdracht ‘in de markt te zetten’. Gaandeweg kwam

organisatie moet samen met de partijen worden vormgegeven.

het besef dat de gemeente partner moest worden in de

Dit betekend ook dat het risico van mislukken gezamenlijk

samenwerking en samen met de partijen de kansen en risico’s

gedragen moet worden.

aan moest gaan.

Effect:

Doordat in de selectiefase de Best Value Procurement methode

Opdrachtgevende en meewerkende partijen moeten samen

gebruikt werd, wekte dit bij sommige partijen de indruk dat

zoeken naar een andere manier van werken en zich daartoe

ontzorgen wel de bedoeling was.

kwetsbaar en open opstellen.

Spanningsveld:
Niet elke partij kan even goed omgaan met de gevraagde
nieuwe verhoudingen en dynamiek. Een open en kwetsbare
houding van de opdrachtgever wordt door sommige

De initiërende partij stapt uit de sturende rol en wordt onderdeel van het consortium.

Goed dat de gemeente een andere rol zoekt

Samen risico’s dragen voor draagvlak en goed resultaat
“In de hele uitvraag kwam wel het aspect van het risico dat de

“…dat de gemeente zaken en onzekerheden bij ons neer

gemeente loopt tijdens aanbestedingen duidelijk naar voren.

durfde te leggen en zich kwetsbaar durfde op te stellen. Dat

Naar onze mening zou dit echter niet afgeschoven moeten

heeft als keerzijde natuurlijk wel dat het lang vaag blijft. Het

worden, maar gezamenlijk opgepakt dienen te worden, met

was daarom volgens mij wel beter geweest als al eerder de

team en gemeente. Op die manier heb je het draagvlak en

dialoog was gestart.”

commitment van alle partijen die betrokken zijn en werk je

[AT Osborne]

samen aan het ultieme resultaat.”

(innovatieve en vooruitstrevende partijen) gewaardeerd, er zijn

Je moet elkaar wel kennen en vertrouwen

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]

echter ook partijen die dit als een risico zien en zoeken naar

Als je een aannemer nodig hebt voor je huis dan kies je toch

Niet ontzorgd worden maar samen risico dragen

houvast en een ‘duidelijke opdracht in een duidelijk kader’.

ook voor een aannemer die je al gezien hebt en van wie je

“Gaandeweg werd het ons steeds duidelijker dat we samen
moeten werken met het consortium en dus niet meer kunnen
verwachten ontzorgd te worden. Dat inzicht overbrengen aan
onze organisatie is niet makkelijk”
[team Gemeente Eindhoven]

denkt dat hij er zorg voor draagt dat het allemaal goed komt.”
Gemeente en ‘creatieven’ kunnen samen inspiratie en

[Huybregts Relou]

visie geven
“ Voor het schetsen van een uitnodigende richting kan de
Ruimte maken om samen de vraag in te kunnen vullen

gemeente best iemand inhuren of gebruik maken van een

“...(het is) veel meer een concurrentiegerichte dialoog

creatieve coalitie. Dan hoop ik dat de gemeente daar zelf
Proces niet te overzien of te voorspellen
“Jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat er een
spanningsveld is in dit project tussen innovatief samen willen
werken en de aanbestedingsmethoden die we hanteren.
Terwijl we dit project doen zijn we aan het uitvinden hoe we
het aanbestedingstechnisch het beste kunnen doen”
[cocreatie-expert (extern) team gemeente Eindhoven]

38

geworden (dan BVP). Wij denken dat de BVP methode nog

wel actief deel van uit wil maken; dat kan de gemeente beter

steeds de beste methode geweest zou zijn. Dan hadden we

maken en inzicht geven. Ze moeten een honger hebben om

samen kunnen nadenken hoe je zo’n vraag waarbij je nog niet

goed te snappen wat de drijfveren van stakeholders zijn,

precies weet wat je wilt het beste kunt invullen. De gekozen

niet alleen drie maanden vooruit maar vooral op de langere

BVP methodiek gaat nl uit van een heldere vraagstelling/

termijn. Anders gaan zij ouderwets facilitator spelen zonder

doelstelling. Het wijzigen van de (kaders van de) vraagstelling

het echt te begrijpen en dan zullen dingen niet versnellen. “

gedurende de aanbesteding is ons belangrijkste kritiekpunt.”

[Erick Wuestman, Stichting Circulaire Economie]

[Royal HaskoningDHV ]
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6b. Wees alert op grenzen van bevoegdheden, voorkom stroperige besluitvorming

ti p

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen
SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie
PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

6b

6

Tip:
Maak als leidinggevende beslissingsbevoegdheden zo helder en simpel mogelijk en verstrek een mandaat aan de
beslissingsbevoegden dat past bij de scope van de transitie. Ondertsteun het uitvoerende team gedurende de stappen
van de transitieopgave, ook wanneer er risico’s zijn of fouten gemaakt worden.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

Het projectteam liep binnen de gemeente tegen de grenzen

“Bestuurders zijn vaak bezig met de waan van de dag, daar

veranderen in de ‘oude’ economie

Teams werkend aan transitieopgaven kunnen te maken krijgen

aan van de eigen bevoegdheden. Bijvoorbeeld door inzichten

gaat de volle aandacht naar toe. Andere zaken kunnen minder

“Straks durft geen enkele wethouder of gedeputeerde te

met situaties waarin de nieuwe werkwijze noodzakelijk is, maar

uit de marktverkenning zag het team dat voor het bereiken van

accuut voelen. De lange termijn is lastiger te overzien en dus

tekenen voor een spontaan ontstane coalitie waar geen

officieel (nog) niet is toegestaan. Hun leidinggevenden willen

de doelen de scope van de opdracht vergroot moest worden

moeilijker scoren. Daar liepen we met het project zeker tegen

BV directeur boven zit. Hoe beter het lukt naar de open

kansen pakken, maar de praktische implicaties van de nieuwe

met meerdere gebouwen. Omdat onderhoud en beheer

aan.”

netwerkvorm te komen, hoe gevaarlijker dat wordt voor de

werkwijze kunnen zo risicovol voelen dat het vaak lang duurt

binnen het takenpakket van Grond en Vastgoed valt kon hier

[Team Gemeente Eindhoven]

ambtenaar / gemeentelijk bestuurder want het risico voor

voordat diegenen met beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk

in principe door de projectleider een besluit over worden

hun steun geven (zowel bij de initiërende partij als de

genomen. Vervolgens werd dit vastgelegd in een adviesnota,

marktpartijen).

ter informatie van de bestuurders. Zo kon het innovatieve
proces doorgaan zonder vertraging.

Effect:
Het team loopt tegen de grenzen van de eigen bevoegdheden

Idealiter zou je echter met een (of meer) bestuurder(s) de

aan en krijgt te maken met stroperige besluitvorming. Dit

consequenties van een dergelijke beslissing willen doorspreken.

belemmert en werkt vertragend. Het team voelt zich onder

Er hadden nu echter zoveel verschillende bestuurders iets te

druk gezet in plaats van ondersteund, vooral tijdens moeilijke

zeggen over deze opdracht, omdat het meerdere portefeuilles

beslissingen. Door de lange duur van het voortraject blijven

raakte, dat dit vrijwel zeker zou leiden tot vertraging in een toch

zaken lang onzeker. Dit vermindert de steun nog meer.

al zeer langdurig proces.

Bestuurders scoren op de korte termijn

Lastig om de relatie tussen overheid en partijen te

Eindhoven lijkt te groot. ”
[Erick Wuestman, Stichting Circulaire Economie]

Directie vertrouwen geven in iets onzekers
“Het is voor commerciële partijen lastig om zo langdurig in de
voorfase van het traject te zitten zonder dat je het misschien
uiteindelijk gaat uitvoeren. Je krijgt top-down af en toe de
vraag: “Wordt dit nog wel wat. Jullie hebben er al zoveel uren

Niet een verantwoordelijke

ingestopt, hoe lang gaat dat nog duren?” Omdat er meer dan

“Dit project gaat over een systeem, daardoor zijn er

200 partijen betrokken waren tijdens de marktconsultatie was

ook meerdere wethouders samen verantwoordelijk. De

het soms wel moeilijk om je directie ervan te overtuigen dat je

complexitiet is zo groot dat het alle losse afdelingen

vertrouwen hebt dat het ergens toe kan leiden.”

overstijgt. Soms voelt dat voor ons alsof we op de stoel van de

[Royal HaskoningDHV ]

burgemeester gaan zitten.”
[Team Gemeente Eindhoven]

Spanningsveld:

Die lange duur van het voortraject maakte dat het voor de

Een team heeft ondersteuning nodig om de nieuwe werkwijzen

marktpartijen lastig was in de eigen organisatie steun te

te verkennen, fouten te maken en te leren door te doen. Voor

verwerven en te houden. Door lange tijd geen helderheid of

deze ondersteuning is een bevestiging nodig dat de investering

feedback te krijgen was het voor hen lastig de kans op succes in

en inspanningen de moeite waard zijn. Deze zekerheid is lastig

te schatten.

te geven. Leidinggevenden lopen tegen de grenzen van de

Steeds weloverwogen kiezen om verder te gaan
“Onze rol in dit project is anders, we zijn niet de
opdrachtgever maar verkennen samen met andere partijen de
mogelijkheden. Dat betekent ook dat het bestuur niet alleen
besluiten kan nemen,... ”

eigen comfortzone aan: door gebrek aan zekerheid worden

[Team Gemeente Eindhoven]

mechanismes van ‘de oude manier van werken’ gebruikt om
toch grip en zekerheid te krijgen. Teams belanden hierdoor in
spagaat.
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Tip:
Zoek naar een vorm om de communicatie op maat te maken voor de verschillende soorten partijen, ondanks de
restricties en hoge tijdsdruk.

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

De grenzen van de aanbestedingsregels en eigen

Voor een goede verkenning van de opdracht is het wenselijk

communicatiebeleid moesten worden opgezocht. Veel partijen

om verkennende gesprekken te voeren en in een vroeg stadium

hadden behoefte aan nog meer open communicatie met de

dialoog aan te gaan met partijen.

gemeente gedurende het voortraject. Hieraan kon moeilijk

Om risico’s in te schatten en het project te kunnen vormen is

tegemoet worden gekomen, enerzijds door de beperkte

onderzoek en uitwisseling nodig. Teams lopen tegen de grenzen

capaciteit bij het kleine team bij de gemeente dat sowieso

van de eigen bevoegdheden aan, er is behoefte aan open

al veel moest communiceren, en anderzijds doordat volgens

communicatie binnen en tussen partijen. Zulke communicatie

aanbestedingsregels alle partijen recht hebben op dezelfde

kost veel tijd en wordt belemmerd door (aanbestedings-)regels.

informatie.

Ook kunnen communicatieprotocollen en –beleid het vlot delen
van inzichten in de weg staan.

Het projectteam had ook te maken met restricties in de eigen

Behoefte aan vroegtijdige dialoog, maar hoe zorg je dat alle andere partijen dezelfde informatie en kennis krijgen?
Vroeger dialoog mogelijk maken?

Omgaan met gemeentelijke restricties voor online

organisatie. De website van de gemeente had bijvoorbeeld

“Juist in een vagere aanbesteding heb je die dialoog

uitwisselen van informatie

Effect:

dusdanig beperkende regels (zoals zeer beperkte ruimte voor

nodig. Ik weet dat dat een enorme tijdsinvestering van de

“Voor de Call for Outline Proposals hebben we een online

Horen en terugkoppelen is niet hetzelfde als samen

documentatie, en niet Engelstalig, terwijl dat wel moest voor de

gemeente vraagt, maar het doet wel recht aan de tijd die

tool gebruikt. De webtool kon niet via de officiële website

exploreren. Het is moeilijk om onder tijdsdruk en beperkt

SPEA subsidie) dat het een grote inspanning vergde het project

de marktpartijen er in steken… Misschien was het slimmer

van de gemeente Eindhoven, vanwege de vele restricties die

door (aanbestedings)regels echte uitwisseling plaats te laten

op de site gepubliceerd te krijgen.

geweest al voor de preselectie in dialoog te zijn gegaan met

daarvoor gelden. Daarom hebben we een ‘webtoolbouwer’

de markt.” [AT Osborne]

ingehuurd via een van de externe kernteam leden. Door

vinden. Medewerkers en communicatieafdelingen mogen vaak
niet anders werken en voelen zich genoodzaakt om zich aan

In een latere fase bleek het noodzakelijk een externe website

regels en beleid te houden. Dit lijkt vooral te spelen in sterk

op te zetten, omdat via de bestaande communicatiekanalen de

verzuilde organisaties met een vergaande opdeling van taken

doelen en deadlines nooit gehaald konden worden. Ook had

en verantwoordelijkheden. Voor (markt)partijen kan het voelen

het team geen mogelijkheid de online aanbestedingsprocedure

aanbestedingswijze belemmert dat

alsof zaken over de schutting worden gegooid. Er is geen echte

op TenderNed aan te passen, waardoor de

“De huidige aanbestedingsformules belemmeren driekwart

interactie.

opdrachtomschrijving op bepaalde punten in tegenspraak was

van de output aan kwaliteit verhogende informatie. Ze

met officiële inschrijfdocumenten.

belemmeren namelijk input en betrokkenheid. En die input

de korte lijntjes kon de ontwikkeling van de webtool heel
snel gaan en ging er geen tijd verloren met briefings en
Belangrijk om vroeg in gesprek te gaan, maar huidige

Spanningsveld:

is nuttig en vormt de basis voor creativiteit en waardevolle

Hoe geef je vooruitlopend op de daadwerkelijke aanbesteding

oplossingen. Wanneer je vroegtijdig met elkaar in gesprek

de dialoog/interactie met (markt)partijen vorm waarbij men

gaat heb je nog maximaal professionele ruimte en kun je nog

belemmerd wordt door regels en beleid?

Vroeger voorselecteren?

veel rechtbreien, wanneer er misverstanden blijken te zijn.

“De gemeente zou wat ons betreft in de toekomst beter in een

Maar bij Europese aanbestedingen mag je als inschrijver met

eerder stadium kunnen proberen een voorselectie te maken

niemand praten. Zo mocht de directeur van Ahoy niet praten

van consortia door voor aanvang van de selectiefase pitches

met partijen want hij moest wachten tot de winnaar bekend

te houden of te gaan speeddaten met ons.”

is. Je wlt toch juist dat de winnaar zijn plan baseert op de

[Huybregts Relou]

ideëen en behoeften van betrokkenen? ”

overdrachten.”
[cocreatie expert (extern) team gemeente Eindhoven]

Samenwerking verhinderd door eisen van inschrijving
“Allerlei obstakels, zoals dat in inschrijfdocumenten heel
duidelijk gevraagd werd naar de hoofdaannemer en de
onderaannemers. We werken niet op een traditionele manier
met een hoofdaannemer, architect en onderaannemers… Ons
consortium bestaat uit allemaal kleine partijen die samen
alle risico dragen. De wijze van financieren en garanties zoals
wij die organiseren in projecten, daar was geen ruimte voor
in de formulieren... Zo waren er meer kleine dingen die de
gemeente in hun ambitie had verwoord, maar die niet terug
kwamen in de selectiestukken/formulieren.”

[Erick Wuestman, Stichting Circulaire Ecomonie]

[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]
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SAMEN DE OPDRACHT EXPLOREREN
CONSORTIUMVORMING
AANPAK EN SAMENWERKING CONCRETISEREN

7. Wees helder hoe aan de aanbestedingsprincipes wordt voldaan
Tip:
Hoewel het aanlooptraject gekenmerkt wordt door ruimte voor brede verkenning, leren door te doen, flexibiliteit,
openheid en kwetsbaarheid blijft innovatief aanbesteden ook aanbesteden. Dat betekent dat er regels en
verplichtingen bij komen kijken. Daar moet helder over gecommuniceerd worden en verwachtingen gemanaged. Het is
een schijnbare tegenstelling die kan leiden tot frustratie en onbegrip. Communiceer dat wettelijke beperkingen zowel
de aanbesteder als de gegadigden belemmeren: erken gedeelde frustratie en benadruk dat beide kanten ruimte zoeken
voor innovatie.

ABSTRACT & CONCREET
De opdracht en visie
tegelijkertijd verkennen
en vormen

ti p

7

7

SAMENWERKEN
Met verschillende disciplines en partijen
binnen en buiten de
eigen organisatie
PROJECTMANAGEMENT
Organisatie van team,
omgaan met risico’s en
onzekerheid

Innovatieve aanpak meetbaar maken
“De grote uitdaging was: Hoe kun je criteria die (nu) niet
meetbaar zijn opnemen in de aanbesteding en hoe houd
je ruimte voor flexibiliteit op de lange termijn en dat alles
binnen de aanbestedingswetgeving. Belangrijk is om
beoordelingscriteria te ontwikkelen waarin beoordeeld kan
worden of partijen ervaring hebben met ‘vernieuwen’ en het
omgaan met nieuwe ideeën en partijen.”

Waarom?

Voorbeelden Slim Verduurzamen:

Situatie:

In de selectieleidraad zijn nauwelijks eisen gesteld en er

Het transparant, objectief en niet-discriminerend maken

waren slechts 3 selectiecriteria, specifiek toegesneden op de

van kenmerken van innovatief en anders werken is nodig

doelstellingen. Conform de richtlijnen van de aanbestedingswet

Standaarformulieren Tendernet riepen veel reacties op

voor de selectie van deelnemers aan een aanbesteding van

is één referentieproject gevraagd, nl. van een project dat

“We kregen veel reacties van inschrijvers op de standaard

langetermijnprojecten met een hoog ambitieniveau en grote

het beste de integraliteit van de opgave benaderde. Door de

formulieren van Tenderned: vooral het benoemen van een

mate van flexibiliteit en onzekerheid.

complexiteit van de opgave wierp dit een barrière op, speciaal

hoofdaannemer voelde tegenstrijdig met het voorgaande

voor (samenwerkende) kleine bedrijven. Voor elk criterium

traject. Ook een innovatieve aanbesteding is uiteindelijk een

Effect:

was een beoordelingsteam gevormd. In Slim verduurzamen

aanbesteding. Helaas horen dit soort formulieren erbij”

De geschiktheid voor de genoemde projecten zijn lastig tot

is geëxperimenteerd met twee soorten criteria: de gevraagde

[Team Gemeente Eindhoven]

niet vast te leggen in meetbare eisen. De aanbesteder moet

(complexe) referentie moest aanzetten tot consortiumvorming

nieuwe criteria opstellen en anders beoordelen. Partijen wordt

en een visie moest ‘samenwerking’ meetbaar maken. Beiden

gevraagd om vernieuwend gedrag aan te tonen.

hebben gewerkt, het tweede echter beter dan het eerste,

Visies alleen ten op zichte van elkaar te beoordelen

getuige de evaluatie. Het bleek moeilijk om de opdracht voor

“Het is moeilijk om plannen te beoordelen op bijvoorbeeld de

Spanningsveld:

de aanbesteding zo te formuleren dat kleine MKB-ers ook écht

mate van flexibiliteit in samenwerking. De plannen moeten

Omdat er om iets vernieuwends wordt gevraagd zijn er voor

een kans krijgen. De vorm van uitvragen en de ruimte die deze

relatief ten op zichte van elkaar beoordeeld worden. Dat is

marktpartijen geen of weinig vergelijkbare voorbeeldprojecten

bood werd wel gewaardeerd door het MKB.

niet standaard en kost veel tijd.”

die je als referentie kan opgeven. Een vernieuwende

Beoordelen is nooit makkelijk, maar dit geldt destemeer voor

[Team Gemeente Eindhoven]

aanpak aantoonbaar maken is in de praktijk lastig. Zo zijn

een innovatieve aanbesteding. Het samenbrengen en wegen

karakteristieken van vernieuwende werkwijzen vaak alleen

van verschillende beoordelingsperspectieven tot één oordeel in

aantoonbaar als deelaspecten in verschillende projecten. De

consensus bleek van cruciaal belang.

wettelijke beperking van het aantal referentieprojecten in een
aanbesteding belemmert hierin zowel de aanbesteder als de

Een generieke visie van gegadigden op (aspecten van)

gegadigden. De beperkingen van aanbestedingssystemen kan

de opgave kan worden ingezet als selectiecriterium. Een

leiden tot frustratie, het innovatieve karakter schaden en de

onderbouwing met relevante ‘bewijsvoering’ (bv. opgedane

intenties van de partijen overschaduwen.

ervaring en referenties) ‘omzeilt’ de wettelijke beperking
aan het aantal referenties. Dit komt de deelname van het
MKB ten goede. Het generieke karakter van de visie past bij
de selectiefase en de ‘overtuigingskracht’ ervan biedt de
gegadigde de mogelijkheid de opzet van de latere uitvraag te
beïnvloeden en zo zijn winstkansen te vergroten. Toepassing
van de principes van de inkoopmethode ‘Best Value’ maakt een

[aanbestedingsexpert kernteam]

De beoordeling kunnen bespreken
“De feedback was helder, er is aandacht aan besteed. Er
zaten wel tegenstrijdigheden in. Bij ons stond bijvoorbeeld
de opmerking dat er geen MKB in ons consortium zat, terwijl
er alleen maar MKB in ons team zit. We wilden graag praten
met de gemeente over de beoordeling en dat werd een zeer
open gesprek. Dat was positief, dat er de tijd werd genomen
om het face-to-face door te spreken.”
[Slimgebouwd/ Stichting Slimbouwen]

Ook de opdrachtgever loopt zichtbaar tegen grenzen aan
“De gemeente vroeg naar flexibele organisaties, maar de
referentie moest aan waanzinnig veel voorwaarden voldoen.

Positief om samen één visie te moeten ontwikkelen

Hierdoor sloten ze het kleine MKB die ze graag een kans

“Het was uitdagend om nog niet de inhoud in te gaan. Er was,

wilden geven toch nog voor een groot deel uit. Het goede was

zoals normaal gebruikelijk is, namelijk nog geen businesscase.

dat ze niet om het investeringsniveau van het project hebben

Er werd dus veel meer gevraagd dan een stapel referenties

gevraagd, maar je moet van goede huize komen wil je een

met een nietje erdoor. En bovendien kreeg je ook maar weinig

project hebben gedaan dat zo veelomvattend was als waar ze

pagina’s. Het kostte ons veel energie om het beknopt te

naar vroegen (systeemgerichte duurzame aanpak). Dit is ook

houden en we moesten ook zaken die wel degelijk relevant

waarom we er een grote installateur bij hebben betrokken

waren soms helaas weglaten. Maar tegelijkertijd heeft de

die in die zin goede referenties had. Je ziet dat ook met name

tijdsinvestering daarin ons ook weer heel veel gebracht, in

grote partijen met uitzondering van ons consortium nu door

het elkaar begrijpen en met de drie partijen samen één visie

zijn. En ik vraag me af of dat helemaal het idee van Eindhoven

ontwikkelen.”

was.”

[Royal HaskoningDHV ]

[AT Osborne]

visie tevens beter beoordeelbaar.
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BIJLAGE
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EVALUATIE VAN HET VOORTRAJECT
hoe is de evaluatie van het voortraject tot aanbesteding verlopen?

In dit boekje staan de leerlessen beschreven van het voortraject tot start aanbesteding van het project Slim
Verduurzamen van Gemeentegebouwen. Hieronder staat toegelicht hoe de evaluatie in zijn werk ging.

Aanpak

Interviewvragen

Verzamelen leerpunten uit het voortraject Slim

Voorafgaand aan het interview is onderstaande uitleg en

Verduurzamen Gemeentegebouwen

vragenlijst toegestuurd aan de penvoerders van de consortia.

1.

Verzamelen algemene leerpunten met kernteam
verkenningsfase. Per projectfase: Wat was het doel? Wat
was de aanpak? Waarom zo? Hoe ging het? Wie waren
erbij betrokken?

2.

Interviews met vier consortia die hebben deelgenomen
aan de selectiefase*. (Voor interviewvragen zie bijlage)

3.

Voorlopige analyse en opstellen basisdocument met
verzamelde leerpunten voor intern gebruik.

4.

Bepalen communicatiemiddelen voor kennisoverdracht aan
specifieke doelgroepen, op basis van opgedane inzichten.

5.

Maken aparte communicatiemiddelen:

6.

Leerlessen voor gemeentes en andere partijen die
innovatie aanbestedingen begeleiden.

7.

Document voor interne communicatie en afstemming met
alle betrokken partijen.

8.

Terugkoppeling aan Europese Unie (SPEA).

Colofon
4 consortia geïnterviewd (uit de 16 aanmeldingen)

Samengesteld door:

2 consortia die door zijn naar de dialoogfase en 2 die zijn

Marlies Bielderman

afgevallen.

Rikjan Scholten

2 meer ‘traditionele’ consortia en 2 consortia van MKB-ers

Liesbeth Scholten

De penvoerders zijn schriftelijk en telefonisch benaderd voor

In opdracht van

een interviewafspraak. Elk interview is samengevat en ter

Gemeente Eindhoven

controle en correctie opgestuurd naar de geïnterviewden.

contact: slimverduurzamen@eindhoven.nl

Erick Wuestman van Stichting Circulaire Economie is voor
het project Lange Termijn Ambtelijke Huisvesting gemeente
Eindhoven al eerder geïnterviewd.
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Copyright gemeente Eindhoven

Voor meer informatie neem contact op met
slimverduurzamen@eindhoven.nl
Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend
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