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1 INLEIDING 

11 ONDERZOEK 

In samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven heeft bij Heijmans een onderzoek 

plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor tuil service aanbieders om opdrachtgevers in de groeiende markt 

van primaire onderwijshuisvesting te benaderen. Het onderzoek heeft geleid tot deze leidraad voor een 

marktbenadering. De 'leidraad marktbenadering' is een deelrapport van het onderzoek dat bestaat urt een 

theoretisch onderdeel en analyse onderdeel die beiden te vinden zijn in het onderzoeksrapport. In de leidraad 

zal enkele malen verwezen worden naar het onderzoeksrapport, wanneer geboden wordt om meer 

gedetailleerde achtergronden te beschouwen. 

1 2 AANLEIDING 

1. 2. 1 Full seNice strategie 

Full service houdt in dat de opdrachtgever een vraag heeft en dat de aanbieder voor zoveel mogelijk 

onderdelen van deze vraag een oplossing aanbiedt. In sommige gevallen komt het dus voor dat de 

opdrachtgever zijn vraag nog niet volledig gedefinieerd heeft en de aanbieder hierin al gaat ondersteunen. 

Vervolgens kan de aanbieder van advies en ontwerp tot realisatie en beheer alle taken en 

verantwoordelijkheden op zich nemen. Hierbij behoudt de opdrachtgever één aanspreekpunt tijdens de 

realisatie en de gebruiksta se en wordt hij als het ware ontzorgt. Er wordt een hulpmiddel ontworpen dat, vanuit 

de gevormde wetenschappelijke kennis, ondersteuning dient te bieden aan de werkzaamheden van een 

Business Development afdeling. De volgende figuur toont de plaats van de leidraad in de beleidscyclus van 

een marktbenadering. 
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Maatregelen nemen: 
regio reageert op evaluatie met 
maatregelen ter verbetering 
van de implementalie van de 
strategie. BD vergelijkt regio's 
en ondersteunt 

Betrokkenen: regio, business 
devetopment 

Evalueren: het beleid wordt. 
als implementalie van de 
strategie, periodiek getoetst op 
doelen 

Betrokkenen: directie, regio, 
business development 

1. 2. 2 Primaire onderwijshuisvestmg 

~1dmad ma'ktbenadering pnmaire onderNrJshuisvestrng 

Voorbereiden: directie legt 
strategie en doelstellingen 
vast. 80 bouwt kennis op uit 
wetenschap en praktijk 

Betrokkenen: directie. 
business development 

I 

worden uitgevoerd in 
gecontroleerde omstandigheden 
door de regio. BD biedt 
ondersteuning 

Betrokkenen: regio, business 
development 

Opstellen: marktbenaderings
plan wordt opgesteld door 
regio waarbij BO ondersteunt 

Betrokkenen: regio, business 
development 

Besluiten: 
marktbenaderingsplan wordt 
goedgekeurd door directie op 
basis van full servtee doelen 

Betrokkenen: directie, regio, 
business devetopment 

De huidige ontwikkeling in primaire onderwijshuisvesting is dat veranderende eigendomssituaties meer 

professionele en slagvaardige opdrachtgevers opleveren, die de schaalvoordelen van partnering in 

multifunctionele huisvestingsvraagstukken inzien. In veel gevallen heeft deze professionalisering echter nog 

niet plaatsgevonden, waar er wel vraag is vanuit gemeenten en onderwijsbevoegd gezag naar een nieuwe 

visie op de ontwikkeling van huisvesting. De volgende aspecten komen in de nieuwe visie sterk naar voren: 



Vanuit overheid en het onderwijsbevoegd gezag is een niet onmiskenbare vraag naar Brede Scholen; 

Focus op levenscyclus benadering van totale kosten is alleen mogelijk met samenvoeging van 

gemeentelijke en Lumpsum fondsen, die de verdeling van verantwoordelijkheden voor stichtings- en 

exploitatiekosten vormen. 

Schaalvergroting in multifunctioneel ruimtegebruik leidttot positieve beïnvloeding van totale kosten; 

Beheer in multifunctionele ruimten is het kritieke aspect van de organisatie van de samenwerking; 

Doordecentraliseren betekent dat de gemeenten en schoolbesturen een gedwongen professionalisering 

doorstaan. Enerzijds om schoolbesturen de mogelijkheid te geven om de besluitvorming effectiever in te 

richten en anderzijds om binnen de gemeente tot de kerntaken van openbaar bestuur te komen. Bestuurders 

en beleidsmakers binnen schoolbesturen proberen het voordeel van schaalgrootte en integrale besluitvorming 

te benutten en sturen daarom aan op het geïntegreerd aanpakken van de activiteiten die niet onderwijs 

gerelateerd zijn zoals huisvestingsontwikkeling, beheer en onderhoud. Voor aanbieders is een rol weggelegd 

om door kennis en vaardigheden te ontwikkelen opdrachtgevers pro-actief te benaderen met 

oplosingsmogelijkheden. Voor een uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen en bijbehorende 

problematiek in het primaire onderwijssegment wordt verwezen naar het onderzoeksrapport en de bijlagen. 

Uit de enquête die onder schoolbesturen en gemeenten is uitgezet, is geconcludeerd dat de rol 

(eigendomsverhouding) en de verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs invloed hebben op de toegekende 

belangen aan processen. De verschillen worden gekenmer1<1 als nuances. Wanneer marktbenaderingen voor 

specifieke opdrachtgevers worden ontwikkeld, dienen de resultaten en interpretaties in het onderzoeksrapport 

erop nageslagen te worden voor een gedetailleerd beeld van de procesmatige wensen. De leidraad is een 

uitwerking van items die voldoen aan de wensen van de opdrachtgever die in het onderzoek aangetoond zijn . 

Er is vraag naar ondersteuning in de fasen van visievorming tot de te maken afspraken over de exploitatie. De 

aanbieder dient zich in de fasen te onderscheiden van de gekende adviseurs. In het onderzoeksrapport staat 

welke vraag er aan aanbieders wordt gesteld om deel te nemen in deze fasen voorafgaand aan de gunning. 
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2 
UITWERKING LEIDRAAD 

MARKTBENADERING 

Het proces van een geïntegreerde projectaanpak kan worden omschreven als: in de projectvorming mogelijk 

maken dat de betrokken partijen congruentie vinden in hun relatie. In eerste instantie heerst vaak een 

verschillend perspectief op het te behalen doel en verwachting van de relatie. In dit proces komt meer nadruk 

te liggen op de dialoogfase waarin de aanbieder probeert om de wensen van de opdrachtgever te achterhalen 

en te ondersteunen in het opstellen van vraagspec~icaties. project karakteris~eken, opdrachtgever's 

karakterisüeken, aanbieders karakteristieken en de project netwerk karakteristieken bepalen de houding van 

de opdrachtgever ten aanzien van een geïntegreerde projectaanpak. Binnen de vier karakteristieken zijn 

condities geschetst die nagestreefd moeten worden. Daarnaast is er mogelijkheid om op een pro-actieve wijze 

de condities te beïnvloeden. In iedere situatie kan worden onderzocht in welke mate de condities aanwezig 

zijn. Wanneer condities nog niet aanwezig zijn, kunnen de getoonde instrumenten worden gebruikt om de 

condities te beïnvloeden en zodoende een integrale aanbesteding te creëren. Dit is het uitgangspunt van de 

leidraad waarin de condities en de instrumenten per karakteristiek beschreven worden. De leidraad is 

weergegeven in de uitvouwbare omslag en kan naast de uitwerking worden gehouden tijdens het lezen. In dit 

hoofdstuk volgt een puntsgewijze uitwerking van de items die in de leidraad weergegeven zijn. 



2.1 PROJECT KARAKTERISTIEKEN 

De project karakteristieken hebben betrekking op onzekerheid, complexiteit en risico's. Voor alle drie de 

aspecten geldt dat hoe hoger, hoe meer kans op een positieve houding van de opdrachtgever ten aanzien van 

een geïntegreerde projectaanpak. De klant is vaak niet in staat om ex ante een compleet contract op te stellen 

voor traditionele aanbesteding door de hoge onzekerheden. Ook geldt dat het de opdrachtgever's perceptie 

van de complexiteit is, die het gedrag rondom contractkeuze beïnvloedt en niet de perceptie van de aanbieder 

op het project. Risico minimalisatie is uiteindelijk één van de belangrijkste redenen om coöperatieve contracten 

te vonmen. De volgende condities en instrumenten worden benoemd ter beïnvloeding van de project 

karakteristieken om de mari<t de benaderen met een geïntegreerde projectaan pak: 

A 1. Multifunctionele huisvestingsvraagstukken; De trend van brede maatschappelijke voorzieningen in 

wijkcentra locaties is groeiende. 71% Van de respondenten (gemeenten, schoolbesturen én 

schooldirecties) geeft aan om hetliefst minimaal een basisschool met peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 

sportvoorzieningen en een bibliotheek, voor leerlingen van 0 tot 12 jaar en van 7 uur tot 19 uur, te 

ontwikkelen. Het betrekken van maatschappelijke partijen uit de wijk en het creëren van politiek 

draagvlak voor een dergelijke ontwikkeling genieten een lage gewenste inspraak waardoor er veel ruimte 

ontstaan voor een aanbieder om dit pro-actief te coördineren. Het grootste voordeel van integrale 

aanpak is risicodeling en efficiëntie. Voor de gemeente is het een belangrijk verzamelpunt om bij te 

dragen aan de cohesie van de wijk. Wanneer de aanbieder de opdrachtgevers overtuigt van deze 

voordelen is de conditie bereikt: de perceptie van de complexiteit gaat omhoog. Belangrijk aspect is wel 

dat schoolbesturen de onderwijsfunctie centraal beschouwen en de andere functies ondergeschikt. Deze 

besturen dienen daarom door de gemeente en de aanbieder als eerste partij benaderd te worden . 

A2. Exploitatie en beheer zijn kritieke aspect~ In een multifunctionele accommodatie is het meeste belang 

gewaardeerd aan de afspraken over exploitatie, beheer en onderhoud. De conditie is dat verhoudingen 

van eigendom vroeg ter sprake komen binnen de partijen. Er moet draagvlak zijn om na te denken over 

de verdeling van het eigendom, de consequenties en de mogelijkheden om de totale kosten te verlagen. 



De conditie verhoogt de complexiteit en de onzekerheid over het eindresultaat. Uiteindelijk dient de 

aanbieder te sturen op een integrale aanpak vanuit het gemeentelijke strategische IHP waarin een 

budgetovereenkomst een mogelijke exploitatieconstructie is. Hierbij worden duidelijke beheers- en 

onderhoudsafspraken gemaakt in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). 

A3. Geïntegreerde contractvorm: In het onderzoeksrapport is beschreven dat de aanbieder een visie op de 

eigendomsverhoudingen voorlegt aan de hand van een gewenst, geïntegreerd contract. Er wordt 

beargumenteerd waarom dit voor alle partijen meerwaarde biedt. Naar de opdrachtgever dienen de 

argumenten van financiële zekertleid en het 'ontzorgen' benadrukt te worden. Dit wordt kracht bij gezet 

door het tonen van kennis en vaardigheden met betrekking tot geïntegreerde contractvormen. De kennis 

en vaardigheden van geïntegreerde contractvormen kan als selectie-instrument presenteerbaar worden 

gemaakt om opdrachtgevers mee te benaderen. In het instrument zijn de mogelijke uitwerkingen van een 

geïntegreerde projectaanpak beschreven waarbij de criteria worden vermeld waarbij de optie het meest 

levensvatbaar is. 

A4. Levenscyclus benadering van kosten: Een groot voordeel van een integrale aanpak met een bijbehorend 

Janglopend contract is de mogelijkheid om het kostenaspect vanuit de levenscyclus te benaderen. Dit 

betekent dat de eigendomsverhoudingen moeten leiden tot een eenduidige geldstroom voor de stichting 

en voor de exploitatie. Maatregelen die de kosten op lange termijn venagen voldoen aan de perceptie 

van de onzekerheid doordat er weinig ervaring is met deze aanpak. Het is aan de aanbieder om aan te 

tonen hoe de prestaties geëvalueerd worden. De lange termijn waarvoor de diensten vastgelegd worden 

voldoet als instrument aan de venaging van de risico's voor de opdrachtgever en ootzorgt de 

opdrachtgever zodat deze zich meer op zijn primaire activiteiten kan focussen. 

AS. Functioneel specificeren: Een instrument kan zijn dat afgesproken wordt om, in verband met de 

levenscyclus kosteobenadering, de prestaties van het schoolgebouw functioneel te specificeren. 

Hiervoor heeft de opdrachtgever namelijk kennis van de aanbieder nodig om duidelijke afspraken over 

de prestaties te kunnen maken. Het is wederom aan de aanbieder om aan te tonen hoe dit werkt en 

vooral hoe de prestaties gemeten worden. De ontstane prestatie contracten geven meer kracht aan de 

karakteristiekenbenadering uit consumententheorieën, die stellen dat de consument op meer dan alleen 

financiële prikkels selecteert. 

Me12008 Techn•sche Universitl!lt E\ndhoven 7 



A5. Selecteren op waarde (EMVA): Wanneer een werk functioneel gespecificeerd is dienen inschrijvingen 

dus ook op hun waarde afgerekend te worden in plaats van hun inschrijfprijs. Niet alleen wordt dan de 

levenscyclus kostenbenadering gehanteerd, maar ook de intrinsieke waarde van een inschrijving kan 

aantonen dat de aanbieder beter weet hoe het object aan de wensen van de opdrachtgever kan voldoen. 

Wat niet per definitie hoeft te betekenen dat de goedkoopste optie de beste is. Voor het selecteren op 

waarde zijn kennis en vaardigheden nodig. De aanbieder kan in het eerste dialoog al aantonen hoe deze 

waarde zichtbaar gemaakt wordt vanuit intern onderzoek. 

A 7. Meten en monitoren ou(put: Zoals hierboven aangegeven staat. is het van groot belang dat de prestaties 

bij dergelijke contracten continu gemeten en geëvalueerd kunnen worden. Instrumenten dienen hiervoor 

door de aanbieder gepresenteerd te worden in de dialoog. Immers het niveau van waarde-doe/ 

specificatie en het niveau van conflict resolutie in het va/ue management proces heeft een directe 

invloed op de bevrediging van project participanten. Dit verhoogt de zekerheid bij de opdrachtgever. Een 

goede mogelijkheid is een online systeem waarin alle prestaties en metingen beschikbaar zijn voor alle 

partijen. Een strategisch partnering orgaan kan hiervoor in de organisatie worden geïnstalleerd, met 

hierin van iedere stakeholder een afgevaardigde. Het orgaan is zodoende een instrument om voortgang 

te meten en evalueren en om een hoog niveau van conflict resolutie te bewerkstelligen. Het gebruik van 

vooraf bepaalde Key Performance Indicators kan het meten vereenvoudigen. Daarnaast wordt 

afgesproken dat de aanbieder iedere vier jaar aantoont nog steeds de meest geschikte aanbieder te zijn. 

Bij betere inschrijvingen door derden kan exclusiviteit voor de aanbieder verloren gaan. De aanbieder 

toont met deze afspraak integriteit. De hoge 'wijzigingskosten' en een uitgebreid onderzoek naar wensen 

zorgen voor de goede uitgangspositie van de aanbieder in deze periodieke her-aanbesteding. 

AB. Raamconttact: In een geïntegreerde projectaanpak kunnen verschillende onderdelen of deelprojecten 

opgenomen worden. Eén aanbieder kan in de aanbesteding de exclusiviteit krijgen om alle deelprojecten 

te realiseren. De exclusiviteit is een privilege die met zich meebrengt dat een vierjaarlijkse her

aanbesteding een verplichte activiteit is. Een raamcontract is in de dialoogfase het instrument om de 

exclusiviteit voor de deelprojecten vast te leggen. De fasering van de deelprojecten wordt hierin ook 

vastgelegd. Dit is een instrument dat breed ingezet kan worden voor afspraken over een langere 

periode. Het is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en één of meer aanbieders met het doel 



gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen, met 

name wat betreft de prijs en vaak ook de beoogde hoeveelheid. De gewenste situatie wordt vooraf 

omschreven en wanneer nodig, voert de aannemer werkzaamheden uit op basis van eigen inzicht. 

A9. PPS-concessie met beschlkbaarhe/dsvergoeding: De meest vergaande optie voor een geïntegreerd 

contract is de Design-Build-Finance-Maintain-Operate variant. Bij een publieke opdrachtgever is dit gelijk 

aan een PPS-concessie waarbij private partijen zorgdragen voor de ontwikkelingsinvestering en waarbij 

met de opdrachtgever voor de gehele levensduur (meestal afgesproken 25 of 40 jaar) een 

beschikbaameidsvergoeding is overeengekomen. Dit geeft beide partijen zekerheden over de cash-flow 

en de mogelijkheid om te excelleren in de primaire activiteiten. De aanbieder zal een strategische 

beslissing moeten nemen of deze zelf de investering doet of hier een beleggende partner voor zoekt. 

Met een beleggende partij wordt dan een consortium samengesteld om de projectorganisatie compleet 

te maken en alle onderdelen van een DBFMO aan te bieden. Voor de aanbieder bestaat tevens 

mogelijkheden om als aandeelhouder deels de stichtingsfinanciering op zicht te nemen en zo binnen het 

consortium de risico's te verdelen. Ook kan een aanbieder met een vastgoeddivisie risicovol voor de 

stichtingsfinanciering zorgen om vervolgens na oplevering een belegger te benaderen om gezamenlijk 

de gebruiksfase te exploiteren. 
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2.2 OPDRACHTGEVER'S KARAKTERISTIEKEN 

Gezamenlijke ontwikkeling van de vraag vindt veelal plaats als de opdrachtgever een open houding heeft ten 

opzichte van een directe interactie met aannemers. In het geval van publieke opdrachtgevers is het belangrijk 

te weten dat de starheid en stugheid van de organisatie en de lormalisalie van de activiteiten veel van de 

mogelijkheden tot coöperatie wegnemen. De karakteristieken van de opdrachtgever (bij primair onderwijs zijn 

dat gemeenten én schoolbesturen) zijn van grote invloed en betreffen de inkooporiëntatie en capaciteit om de 

activiteiten in eigen beheer uit te voeren. De volgende condities en instrumenten worden benoemd ter 

beïnvloeding van de opdrachtgever's karakteristieken om de markt de benaderen met een geïntegreerde 

projectaan pak: 

81. Meer professionele en slagvaardige opdrachtgevers: De trend is dat enkele schoolbesturen al 

samenvoegen of samenwerkingsverbanden afsluiten, waarmee de conditie wordt gesteld dat daarmee 

hun inkoopgedrag zal veranderen. Het leidt tot een meer slagvaardige en professionele organisatie aan 

de opdrachtgeverszijde. Met een terugtrekking van de lokale overheid dient de aanbieder deze conditie 

in het voordeel van de professionele schoolbesturen te beïnvloeden door gemeenten te overtuigen van 

de mogelijkheid tot een budgetovereenkomst Gemeenten hebben hiervoor al een praktisch kader in de 

vorm van het Integraal HuisvestingsPian (IHP). Door dit document een strategische status toe te kennen 

en aan te tonen dat de modelverordening niet in de gewenste lange termijn planning voorziet, kan de 

professionalisering van deze opdrachtgever uitgroeien. De aanbieder kan op deze conditie inspelen door 

het IHP op te vragen en de mogelijkheden pro-actief in kaart te brengen. In het strategische IHP is ruimte 

voor een budgetovereenkomst (zie hiervoor het onderzoeksrapport). 

82. Unieke waarde m.b.t. vormluitstraling en ideevorming: De conditie stelt dat alle scholen uniek moeten 

zijn wat betreft vorm/uitstraling en ideevorming in de ogen van de opdrachtgever. Voorbeelden van de 

geclustende aanbesteding in Groot-Brittannië kunnen hierbij ondersteunen. Opdrachtgevers zijn daar 

zeer positief over het behoud van 'uiterlijk en imago'. Bij het aantonen van deze strenge voorwaarde van 

opdrachtgevers geldt de conditie dat in het vinden van mogelijke partners, het maken van 
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bouwafspraken en de aanbestedingsmethodiek minder gebonden is aan uniciteit per school in het 

perspectief van de opdrachtgevers. Tevens is het hierbij aan te raden om de opdrachtgevers mee te 

nemen naar referentieprojecten die zeer uiteenlopend zijn wat betreft vorm en uitstraling. Het geeft de 

opdrachtgever een idee van de mogelijkheden en van de competenties van de aanbieder. 

B3. Minimaal advles gevende inspraak in alle onderdelen van hel proces. De conditie is dat de aanbieder 

aan kan tonen welke inspraak de opdrachtgever in de verschillende onderdelen van het traject heeft. Met 

een toenemende professionaliteit neemt ook de wens van inspraak en betrokkenheid licht toe. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat opdrachtgevers over de gehele linie van de bouwketen minimaal advies willen 

kunnen geven over de te nemen beslissingen. In de analyse is te vinden welke specifieke wensen de 

opdrachtgevers hebben wat betreft inspraak. Gemeenten en schoolbesturen hebben ondel1ing hun 

inspraak meer structuur gegeven in de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeente. Dit is 

uitgewerkt in een verplicht OOGO dat in het opstellen van de verordening opgenomen dient te worden. 

Hierin wordt de stem van schoolbesturen bij strategische plannen van de gemeente gehoord. Een 

aanbieder kan deze conditie creëren door aan te sturen op een te voeren OOGO tussen schoolbesturen 

en de gemeenten. 

84. Meer gewenste inspraak dan aanwezige competenties: Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de 

conditie reeds aanwezig is dat opdrachtgevers ondersteuning in de eerste stappen van een ontwikkeling 

wensen. Uit nader onderzoek zal moeten blijken of opdrachtgevers de mening van onderzoekers delen 

dat een tuil service aanbieder hiervoor een geschikte partij is. Ook uit bovenstaande items is al gebleken 

dat het om enkele nieuwe instrumenten en contracten gaat waarvoor de opdrachtgevel'l! weinig 

competenties in huis hebben om dit te organiseren. De gemiste kennis en vaardigheden laten zich als 

volgt omschrijven: 

Mel 2008 

Bij gemeenten: 

Vaardigheden in het inventariseren van behoeften op wijkniveau. 

Kennis van innovatieve contractvormen en de aanbestedingsregels die daarbij van toepassing 

zijn. 

Kennis van de financiële implicaties over levensduur van het gebouw. 

Bij schoolbesturen: 
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Kennis en deskundigheid op het gebied van ontwikkeling van onderwijshuisvesting. 

Kennis op het gebied van het ontwikkelen van huisvestingsvisie en het vertalen van deze visie 

in functionele eisen. 

Kennis met betrekking tot basisinformatie over aanbestedingsregelgeving. 

85. Perr:eph'e op procesonderdelen: Wat betreft de karakteristieken dient niet de objectieve complexiteit te 

worden beschouwd als leidende factor naar een geïntegreerde projectaanpak. Deze factor wordt meer 

bepaald door de perceptie van de opdrachtgever op de complexiteit. Zoals al aangegeven gaat het niet 

alleen bij de complexiteit om de perceptie ervan, maar gaat het ook om de perceptie wat betreft de 

procesvoering. Zo is uit het onderzoek gebleken dat opdrachtgevers visievorming en een oriëntatie van 

de context als twee wezenlijk verschillende activiteiten zien. Een perceptie is te beïnvloeden door met de 

resultaten van de analyse aan te tonen dat de aanbieder de wensen van de opdrachtgever kent. De 

analyseresultaten zijn daarom ook van groot belang om een goed beeld te vormen van de 

karakteristieken van de opdrachtgever en zijn perceptie op de (inspraak in} procesonderdelen. 
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2 3 AANBIEDER'$ KARAKTERISTIEKEN 

De business proposiUe van de aanbieder dient op één lijn te staan met die van de opdrachtgever, wat betreft 

doelstellingen en waarden. Hierdoor wordt wederzijds vertrouwen gestimuleerd. De karakteristieken van de 

aanbieder dienen uitnodigend voor de opdrachtgever te zijn om uitgenodigd te worden in de dialoogfase, waar 

de vraagspecificatie opgesteld wordt. De volgende condities en instrumenten worden benoemd ter 

beïnvloeding van de aanbieder's karakteristieken om de markt de benaderen met een geïntegreerde 

proJectaanpak: 

C1. Aanwezige competenties voor integrale benadering: De belangrijkste conditie voor het benaderen van 

schoolbesturen voor een integrale aanbieding is de bedrijfspropositie van de aanbieder. Met een lul! 

service strategie en divisies die activiteiten over de gehele bouwketen uit kunnen voeren wordt aan deze 

conditie voldaan. De bedrijfsproposiUe dient echter ook 'compatible' te zijn met die van de 

opdrachtgever. De propositie wordt ook versterkt door op te bouwen ervaring met het realiseren van 

basisscholen. De aanbieder dient zich inhoudelijk te profileren als competente partner die de problemen 

van primaire onderwijshuisvesUng begrijpt. Daarnaast dient de aanbieder dus vaardigheden met 

betrekking tot een geïntegreerde projectaanpak zoals 'design managemenr te ontwikkelen in pilot 

projecten en geïntegreerde projecten in andere sectoren. 

C2. Aanwezige kennis juridische Instrumenten: De aanbieder wil pro-actief de opdrachtgever benaderen voor 

het overtuigen van een geïntegreerde projectaanpak. Een belangrijke conditie is daarom dat de 

aanbieder weet in welke juridisch kaders dit valt en welke instrumenten hiervoor toereikend zijn. Het 

aantonen van deze kennis en vaardigheden aan de opdrachtgever is van groot belang om als 

competente en betrouwbare partner over te komen. Verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden 

dient te geschieden met behulp van onder andere de AanbestedingsReglement Werken 2005 (ARW 

2005) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden geïntegreerde contracten 2005 (UAV-gc 2005). Uit 

onderzoek is gebeleken dat een groot deel vand de opdrachtgevers een gebrek heeft aan deze kennis 

en vaardigheden. 
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G3. Aandacht voor organisatie en besluitvormingsproces: Een instrument voor de aanbieder om de 

karakteristieken te beïnvloeden is het geven van aandacht aan de organisatie en het 

besluitvormingsproces bij het implementeren van deze marktbenadering. Bij de besluitvorming dienen de 

belangen van de verschillende opdrachtgevers in kaart gebracht te worden. Intern moet de 

concretisering van full service op dit niveau doorgesproken worden alvorens de opdrachtgever benaderd 

wordt. Essentieel voor relationele marketing is de kennis van de opdrachtgever en zijn 

besluitvormingsproces. De aanbieder dient met de achtergronden uit het onderzoeksrapport de 

problematiek van de klant te herkennen en erkennen. Uit de analyseresultaten kan de aanbieder dan ook 

voorafgaand aan de benadering inschatten wat de wensen van de verschillende opdrachtgevers zijn en 

door welke factoren (rol en verhouding vraag/aanbodgestuurd onderwijs) dit beïnvloed wordt. De kennis 

dient ook up-to-date te blijven wat betekent dat Business Development op de hoogte moet blijven van 

ontwikkelingen in de huisvesting van primair onderwijs. 

G4 Overtuiging meerwaarde van ge7ntegreerde projeclaanp&k mits waa!borging uniciteit: Een zeer concreet 

instrument is de bewijslast van de meerwaarde van een geïntegreerde projectaanpak met de 

mogelijkheid om scholen te clusteren . Het efficiënter inzetten van financiële en niet- financiële middelen, 

het efficiënter in kunnen kopen met behulp van product teams, efficiëntie in planningen en integrale 

dienstenverlening zijn allen aantoonbaar aan de opdrachtgever maar dienen wel presenteerbaar te zijn. 

Uit onderzoek blijkt een lichte belemmering van de unieke karakteristieken van een school. Zo zal bij een 

geclusterde variant van het geïntegreerde project iedere school een meer unieke vorm/uitstraling en 

visievorming vereisen dan een unieke financieringsconstructie en aanbestedingsmethodiek. 

CS. Aantoonbare gewenste inspraak opdrachtgevers: Intern dient de aanbieder de instrumenten te 

ontwikkelen om de opdrachtgever de gewenste inspraak te kunnen geven. Een online prestatiesysteem 

is hiervan een voorbeeld, maar ook het in kaart brengen van het proces en het bewaken ervan met een 

strategisch partnering orgaan is een voorbeeld waarmee de aanbieder de opdrachtgever kan overtuigen. 

De ontwikkeling hiervan draagt bij aan de competenties van de aanbieder als partner in het gehele 

proces. De betrokkenheid in de aanbesteding kan worden gegarandeerd door op basis van een 

vastgesteld budget (dat is bepaald door een inventarisatie van noodzakelijke beheersmaatregelen op 

schoolniveau) een 'referentie kader' (control option budget) te ontwikkelen dat voldoet voor alle scholen . 



Vervolgens kan iedere school met hulp van de aanbieder een 'strategie brief' opstellen waarin de 

specifieke wensen van de school worden vastgelegd. De aanbieder geeft zo alle lagen van de school de 

nodige betrokkenheid en kan in de verzameling van de 'strategie briefs' efficiëntie verwezenlijken. In de 

'strategie brief' zijn de visie van het schoolbestuur en de gemeente gecombineerd. 

C6_ Adaptieve verkopers: De aanbieder dient in acquisitie functies een bezetting Ie verwezenlijken van 

adaptieve verkopers die zich eenvoudig en snel in de wensen van opdrachtgevers kunnen inleven 

(vanuit de inhoud en vanuit de menselijke kant) en die de vaardigheid hebben om verschillende 

opdrachtgevers te categoriseren. Er zijn in dit onderzoek nuanceverschillen aangetoond wat betreft 

procesmatige wensen_ Adaptieve verkopers zijn marketing managers die in dialoog met de 

opdrachtgever gezamenlijke probleemherkenning en gezamenl ijke doelsireving als kans benutten om de 

aanbieder als partner te profileren. 
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2.4 PROJECT NETWERK KARAKTERISTIEKEN 

Een geïntegreerde projectaanpak kan worden gekarakteriseerd als een veranderende plaats van de aanbieder 

in het netwerk waarin alle betrokken partijen het project vertalen en dus veranderen in de loop van de tijd. De 

onderdelen macht, positie , attitude en perceptie, die van iedere project betrokkene kunnen in kaart worden 

gebracht. Het doel is om vanuit aanbieders karakteristieken en de project netwerl< karakteristieken vertrouwen, 

betrokkenheid en gelijke doelsireving te vergroten . De volgende condities en instrumenten worden benoemd 

ter beïnvloeding van de project netwerk karakteristieken om de markt de benaderen met een geïntegreerde 

projectaanpak: 

D1 . Gezamenlijke doe/bepaling: Een conditie in de dialoogfase is gezamenlijke doelbepaling en doelstreving. 

Marketing theorie stelt dat opdrachtgevers centraal willen staan en dat bij gezamenlijke doelbepaling de 

opdrachtgever een zeker gevoel heeft over zijn stem in het proces. De doelbepal ing is een iteratief 

proces dat zich gedurende het gehele proces blijft herhalen. Een gezamenlijke doelbepaling is hiermee 

een vereiste om een geïntegreerde projectaanpak te kunnen starten. Hiervoor zijn creatieve werkvormen 

beschikbaar, zoals brainwriting, waarmee op een andere dan formele vergadermanier doelen kunnen 

worden bepaald. Het is aan de aanbieder om kennis en vaardigheden met betrekking tot deze creatieve 

werkvormen te ontwikkelen zodat hiermee mét de opdrachtgever deze conditie invulling gegeven kan 

worden. 

D2. Veranderende eigendomssituaties: De vereiste conditie voor het slagen van een geïntegreerde 

projectaanpak van scholen is dat eigendomssituaties veranderen zoals bij de doordecentralisatie in het 

onderzoeksrapport beschreven is . In enkele gemeenten is dit het geval en hierbij zou de aanpak als pilot 

getest kunnen worden. De aanbieder dient eerst deze gemeenten te overtuigen om vanuit het 

strategisch Integraal Huisvestingsplan te sturen op kwaliteitsverbetering in plaats van 

investeringsminimalisatie. De veranderende eigendomssituaties voorzien beter in de levenscyclus 

kostenbenadering. In een multifunctionele accommodatie dienen hiervoor aan de start al de juiste 

afspraken gemaaktie worden. 



0 3. Vertrouwen: Wederzijds vertrouwen is essentieel in partnering. Het is daarom de conditie voor de 

aanpak om te slagen. Het vertrouwen wordt opgebouwd door vermogen (competentie), welwillendheid 

en integriteit. Het eerste item is in C1 tot C6 besproken, het tweede item wordt positief beïnvloed door 

het pro-actieve karakter en de inbreng van middelen en het laatste item wordt positief beïnvloed door het 

aanraden van een concurrentiegerichte dialoog zoals in D5 is beschreven. De integriteit wordt tevens 

vergroot naar gemeenten toe door een bepaald quotum aan lokale arbeid als optie te noemen. Dit neemt 

de angst bij gemeenten gedeeltelijk weg die bij schaalvergroting van opdrachten speelt (zie hiervoor 

bijlage 11.5.4). 

04. Gezamenlijke probleembenadering Mar1<etingtheorieën zijn eenduidig over de rol van de opdrachtgever. 

Deze staat centraal. Het beschrijven van zijn problemen dient dan ook in de dialoog centraal te staan. 

Het in kaart brengen van de invloeden van de verschillende partijen in het proces en het in ratio 

betrekken ervan bij de probleembenadering is het instrument van de ver1<oper. Wanneer gezamenlijk het 

probleem is ontdekt, heeft de opdrachtgever een zekerder gevoel over het verloop van het proces. De 

vaardigheid om dit als aanbieder met de opdrachtgever uit te voeren is daarom een instrument in het 

overtuigingsproces. 

05. Concurrentte gerichte dialoog: Met dit instrument kan de integriteit positief beïnvloed worden doordat de 

aanbieder pro-actief de opdrachtgever aanraadt om een concurrentie gerichte dialoog te hanteren. Dit 

betekent dat andere aanbieders een kans krijgen om meerwaarde te bieden in de vorming van de 

projectspecificaties. Door het ruime voorwerk en het pro-actieve karakter heeft de aanbieder een 

voorkeurspositie in de ogen van de opdrachtgever. Hierbij moet wel worden opgelet dat de regels 

omtrent mededinging (zie bijlage 11.5.4) niet overtreden worden. De dialoog zelf is het instrument om in 

onderling contact de wensen meer concreet in kaart te brengen en om de aanbieding beter aan te laten 

sluiten op de wensen van de opdrachtgever door het op nieuwe manieren interpreteren van de vraag en 

met innovatieve oplossingen hiervoor te komen. (zij bijlage 11.5.2) 

06. Meetinstrumenten samenwerking: Evenals bij eerder besproken instrumenten om kwaliteit te meten en 

evalueren is het van belang om de samenwerking meetbaar te maken en te kunnen evalueren op 

gezette punten in het proces. Hiermee wordt het niveau van waarde-doel specificatie en het niveau van 

conflict resolutie in het value management proces verhoogd en dat heeft een directe invloed op de 



bevrediging van project participanten. Oe aanbieder dient dit als instrument te ontwikkelen. Hiermee kan 

hij in de dialoog al aantonen op welke wijze hij kritisch in een continu proces zichzelf en de partners op 

samenwerking beoordeelt. Er wordt dan duidelijk waar de samenwerkende organisatie nog kan 

optimaliseren. Dit geeft een positieve invloed op de attitude van de odprachtgever. Een uitwerking van 

het instrument heeft de vorm van een strategische partnering overeenkomst waarin prestaties van de 

samenwerking zijn beschreven waaraan men zich dient te houden. Onderdelen van een voorbeeld dat in 

Groot-Brittannië gebruikt wordt, zijn in bijlage 111.7.4 weergegeven. Hierbij is het mogelijk om bijvoorbeeld 

'1 0 geboden van algemeen goede samenwerking' vast te leggen als basis. Prestatie-indicatoren en 

service-level overeenkomsten zijn voorbeelden van meetinstrumenten die bij de start van een 

samenwerking kunnen worden vastgelegd. Ook de samenwerking kan door het strategische partnering 

orgaan gemeten en geêvalueerd worden. Een toevoeging aan het strategische partnering orgaan kan de 

medewerking van het servicebureau onderwijshuisvesting zijn. Dit bureau, dat vanuit de PPS unit van 

het ministerie van economische zaken ondersteunt in het vernieuwde aanbesteden voor 

onderwijshuisvesting, kan met zijn medewerking en positief oordeel over het clusteren de 'market-pull' 

creëren waarbij de markt gevraagd wordt met vernieuwde ideeën te komen. Naast deze 'market-pull' 

staat de 'market-push' van de aanbieder met dit pro-actieve idee. Deze combinatie kan de opdrachtgever 

overtuigen van de meerwaarde. In of naast het strategische partnering orgaan kan het servicebureau 

een onafhankelijke houding innemen en zodoende het vertrouwen van de partijen vergroten. 




