
MEER INFORMATIE
Met deze aanpak zet je een organisa e neer 
waarmee je een op maal projectresultaat 
kunt bereiken. De markt krijgt volledig de 
ruimte om zich aan de voorkant als expert te 
etaleren. Echter is het daadwerkelijke succes 
van deze aanpak a ankelijk van de betrokken 
personen.

Voor meer informa e, neem contact op met 
Adriaan Boers of Heine van Maar (contract-
manager NZV).
E adriaan.boers@rhdhv.com | T 06 30126603
E h.j.vanmaar@noorderzijlvest.nl  | T 050 3048911

Stap

1 PROJECT-
STRATEGIE

Kri sche succesfactoren project:
• Op male samenwerking;

• Gedragen oplossing, vergunbaar ontwerp;
• Realiseren binnen budget;

• Par j met voldoende kennis: OI/WBI, 
   POV’s, HWBP, ecologie en uitvoering;
• Omgevingsmanagement door NZV (K&L ON);
• Evenwich ge risicoverdeling OG-ON;
• Na gunning dient ON in de concre seringsfase 
het PvA Planuitwerkingsfase te toetsen en aan 

te vullen (incl. kosten Planuitwerkingsfase);
• Koppelkansen benu en en innova e 

(waar zinvol) 
toepassen.

OPGAVE
De Lauwersmeerdijk voldeed 

bij de laatste toetsingsronde niet 
aan de veiligheidsnormen (hoogte en 

bekleding). Daarom gaat het Waterschap 
Noorderzijlvest (NZV) dit stuk zeedijk van ca. 

9 km verbeteren. Er wordt gestreefd naar 
breed bestuurlijk draagvlak en een dijkont-
werp wat meerwaarde creëert bij de 
omgeving. Koppelkansen worden ac ef 

gesignaleerd en benut. Tevens wil NZV 
duurzame en innova eve oplossingen 

s muleren. Het betre  een HWBP 
project met een omvang van 

ca. 70 mln.

BOUWEN 
MET IMPACT
Dijkversterking 
Lauwersmeerdijk - 
Vierhuizergat

GRIP OP PRIJS 
De aanbesteding hee  plaats 

gevonden enkel op kwaliteit. Om toch 
grip te houden en marktconforme prijzen 

te krijgen, is het volgende toegepast:
• Meegeven beschikbare budget voor 
Planuitwerkingsfase en realisa efase: in de 
concre seringsfase is gebleken dat dit de 
onderhandelingsposi e van OG versterkt.
• Toepassen van concre seringsfase vooraf-
gaand aan de planuitwerkingsfase, waarin 

duidelijke afspraken worden gemaakt 
over werkverdeling en ON dit 

afprijst. 
• Gebruik maken van 

ervaringcijfers.

CONCRETI-
SERINGSFASE

In 2 maanden is de concre seringsfase 
gezamenlijk met ON doorlopen, resultaat:

• Gezamenlijk bouwteamovereenkomst vormgegeven.
• Inhoudelijke (i.p.v. financiële) discussies.

• Samen effec ef omgaan met onderzoeken
• OG en ON ‘groeien’ snel naar elkaar toe in 
concre seringsfase: doorleven samen de aanpak.
• Werkverdeling in dialoog met OG en ON herverdeeld.
• Alle risico’s gealloceerd - zijn meegenomen in 
aanbieding ON voor Planuitwerkingsfase.
• ON kan op basis van alle informa e nu gerichte 
prijsaanbieding maken - akoord voor PU-fase is bereikt.

Fase

1

PU en 
REALISATIE
Deze fasen moeten 
nog worden 

doorlopen. 
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2
Fase

3

CONTRACT-
STRATEGIE
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Selec e: voldoende 
kennis
Gunningscriterium 
aanbesteding, zie stap 4.

● ON stelt open 
begro ng op voor 
Planuitwerkingsfase
● Toets door NZV
● Toets door HWBP, 
indien niet akkoord: 
aanpassen begro ng ON 
of #2 (wachtkamer) 
neemt plek in van ON

● VO/DO/UO ter 
accepta e incl. een 
open begro ng
● Toets door NZV
● Toets door HWBP, 
indien niet akkoord: 
aanpassen door ON of 
ontbinden overeen-
komst

●ON voert 
realisa e uit 
op basis van 
UAV voor-
waarden.

BOUWTEAM
FASE 1

Concre seringsfase
FASE 2

PlanuitwerkingAanbestedingsfase FASE 3
Realisa eSelec e Aanbesteding

Akkoord
PVA+

raming

Akkoord
UO+

raming

Water-
schap
NZV

ON

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bouwteam

Ingenieurs
bureau

Bouwteam

Fase         Rolverdeling
VO          NZV ontwerpt, ON toetst
DO/UO  ON ontwerpt, NZV toetst
               (IB adviserend aan NZV)

Figuur: proces aanbesteding en vervolgfasen

Figuur: veranwoordelijkheden bouwteam

Een evenwich ge contractvorm met een 
gefasseerde opdrachtverlening. De planuit-

werkingsfase via een bouwteam met op e voor 
de Uitvoeringsfase. Voor het bouwteam hee  NZV 

een Ingenieursbureau aan zijn zijde georganiseerd die NZV 
voorziet van advies en ontwerpwerkzaamheden uitvoert.

Doel van het bouwteam: gezamenlijke ambi e, kwa-
lita ef hoog eindresultaat, sterke reduc e van de faal-

kosten (in uitvoering), toepassen innova e, posi eve 
energie en reële winst voor de contractanten.

Om de ambi e en doelstelling te realiseren is volledige 
transparan e van belang: gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor beslissingen van het bouwteam en budge ering. Trans-
paran e in budget, risico’s, belangen en het jdig aangeven 
van kansen en op malisa emogelijkheden. Gebaseerd op vertrouwen, respect, openheid en 
volledige transparan e leidt een dergelijke werkwijze tot een snelle en effec eve uitvoering. 
Hierdoor ontstaat er een innova eve, waardevolle en efficiënte projectma ge aanpak.

PROJECT 
KARAKTERISTIEKEN 

• Gunnen op kwaliteit (geen prijs!)
• Concre seringsfase NA aanbesteding 

voor de Planuitwerkingsfase: meer 
diepgang in dialoog.
• Ontwerp verantwoordelijkheid voor VO 
bij OG, in vervolgfasen bij ON.
• Vastgesteld VKA op VO-niveau is 
vertrekpunt voor bouwteam.

• Eerlijk werk, eerlijk geld: 
financiële prikkel ON,  AKWR 

absoluut getal.

AANPAK 
DISCIPLINE

Stap

2
Er is per IPM-spoor 

(techniek, omgeving etc.) 
vastgelegd hoe en door 
wie (ON of OG) welke 

risico’s en OTG’s 
beheerst worden.

DAAROM
GEEN PRIJS

• Prijs hee  nega eve invloed 
op de samenwerking.

• Prijs bij inschrijving leidt tot dis-
cussie en financieel hoog risico-
profiel.
• Prijs voor realisa efase is niet 
mogelijk - er vindt immers nog 

ontwerptraject plaats.
• Doel: eerlijk werk, eerlijk 

geld, reële winst.

Geschiktheidseisen o.a. ervaring bouwteam, 
ontwerpen en aanleg primaire kering, kwaliteitssysteem 

en werken in Natura 2000 gebied.
Selec ecriteria om te komen tot max. 5 gegadigenden.

a. Ervaring bouwteam (cruciaal voor samenwerking)
b. Ervaring ontwerpen en aanleggen primaire kering
c. Ervaring Circulair bouwen (invulling duurzaamheid)

Contract met #1 op basis van overeenstemming na de 
concre seringsfase.

Overeenkomst met #2 om zijn aanbieding gestand 
te doen totdat er een defini eve overeen-

stemming is tussen NZV en ON  over 
de Planuitwerkingsfase.

AANBESTEDINGS-
DOSSIER

Stap

4

Onderdeel Gunningscriterium Subgunningscriterium Weging
Kwalita eve
documenten

Plan van Aanpak Samenwerking 20 %
Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase 25 %
Financieel Beheerplan 25 %
Risico- & Kansenplan 20 %

Interview met sleutelfunc onarissen Projectmanager 5 %
Technisch manager 5 %

Totaal BPKV waarde 100%

Selec e-
leidraad

Inschrijvings-
leidraad

Bouwteam-
overeenkomst

Wachtkamer-
overeenkomst

AANBESTEDING
Aanbesteding conform Europees 

niet-openbaar, gecombineerd met 
een uitgebreide inlich ngenprocedure 
(bijeenkomst, individuele inlich ngen 
en doorlopende beantwoording van 
vragen via Tenderned).

Fase                Doorloop jd
Selec efase   8 weken
Inschrijffase   8 weken

Aan-
besteding

START 
BOUW-
TEAM
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Met de methode IMPACT is via onder-
staand stappenplan gekomen tot de best 

passende contractstrategie die invulling gee  
aan de kri sche succesfactoren van het project.

AANPAK

Figuur: methode IMPACT

Bepalen projectstrategie

Aanpak per discipline

Contractstrategie

Opstellen aanbestedingsdossier
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SCB/contract-
beheersingOG
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sluiten

met
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