Verslag

Het projectteam IJsselbruggen A12 is benieuwd
welke beelden en ideeën daarover leven in de markt
en maken graag gebruik van die inzichten in het
verder uitwerken van de Aanbestedingsleidraad.
Machiel Willemsen van Multividuals verzorgde de
aftrap. Hij heette iedereen welkom, legde na een
snelle kennismaking het programma en enkele
spelregels uit waarna hij het woord gaf aan Maarten
Neelis, Directeur Markt in transitie van
Rijkswaterstaat.

In gesprek met Maarten Neelis, Directeur
Markt in transitie
“We willen met dit bijzondere project van de
IJsselbruggen A12 de samenwerking in Infrasector
versterken. En daarbij spelen meerdere zaken een
rol.

Rheden, 4 november 2019
Introductie en aftrap
Maandag 4 november jl. werd de Marktsessie voor
project renovatie IJsselbruggen A12 gehouden bij
Sandton Hotel De Roskam in Rheden. Rond de 60
personen verzamelden zich rond het middaguur bij
het hotel in de plenaire zaal waar een broodjeslunch
klaarstond om daarna actief in gesprek te gaan over
belangrijke vraagstukken en thema’s die spelen bij de
nieuwe vorm van aanbesteden die is gekozen voor
het project renovatie IJsselbruggen A12.
Zoals bekend, heeft het project zich laten inspireren
door project DOEN (www.projectdoen.nu).

De resultaten van onderzoek in de McKinsey
Whitepaper gaan over of we in staat zijn met de
markt te innoveren en te leren. Dit bouwt voort op
onze Marktvisie. We willen veranderen hoe we met
elkaar omgaan, onze houding en gedrag. De
maatschappelijke opgave blijft daarbij bovenaan
staan.
De grote Vervanging en Renovatie (VenR) opgave is
een gamechanger die wij samen klimaat neutraal
(duurzaam) uit zullen gaan voeren. De
ontwikkelingen van areaaldata en informatievoorziening vormen een inhoudelijke uitdaging.

Ook hiervoor is goede samenwerking een randvoorwaarde.
Verder zullen wij onze risicoverdeling anders moeten
gaan invullen. Samen met de markt gaan leren en
innoveren, we zoeken daarin een wisselwerking.
Maarten wijst op de lopende, open consultatie over
de Whitepaper. Als je naar de analyse kijkt, wat
moeten we dan concreet doen? Iedereen kan daarin
meedenken. De input gebruiken wij voor de invulling
van het Plan van Aanpak op basis van de
bevindingen en conclusies van de Whitepaper.“

Hoe past IJsselbruggen A12 hier nu in?
Maarten geeft aan : “Dit project is een van de pilots
en experimenten onder de Whitepaper. En dan
vooral de risicoverdeling in de vorm van het
tweefasen proces. Tot definitieve prijsvorming willen
we pas komen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer
samen helder hebben wat het beste ontwerp, de
juiste aanpak en een eenduidige scope is. Houding
en gedrag is in dit project een belangrijke pilot. We
zullen straks veel samen optrekken met de
geselecteerde marktpartij.”

Wat wens je iedereen toe in het
selectieproces om te komen tot een
Opdrachtnemer?
“Ik hoop dat iedereen zal handelen vanuit volledige
openheid. Zeg wat je wil zeggen en luister naar
elkaar. En dat we de sfeer van vandaag in de looptijd
van het project blijven doorzetten.

Toelichting: In de week voor de Marktsessie is
bekend geworden dat voor project IJsselbruggen A12
gekozen zal worden voor renovatie en niet voor
vervanging. In de aankondiging op TenderNed was
die keuze nog niet gemaakt. Voor een aantal
deelnemers was het dan ook een verrassing dat
tijdens de Marktsessie renovatie naar voren kwam
als voorkeur. In een aantal gesprekken bij de
themasessies kwam de vraag naar voren of de Markt
daar juist niet goed over mee zou kunnen denken.
Het antwoord daarop is dat er al uitgebreid en
diepgaand is gekeken naar haalbaarheid en naar de
voor- en nadelen van renovatie of vervanging. De
keuze voor renovatie is gemaakt op basis van de
onderzoeken over vermoeiingsverschijnselen en
daarmee samenhangende restlevensduur van de
(stalen) IJsselbruggen A12. En daaruit afgeleid ook
afwegingen over hinderbeperking en kosten.
Renovatie is vanaf nu dan ook de focus bij de selectie
van de best passende partner.

Doelstellingen van de Marktsessie
Na het verhaal van Maarten geeft Machiel aan wat
de doelstellingen van de Marktsessie zijn.

Doen, samenwerken, anders in de aanbesteding,
juiste mensen op de juiste plek. Dat vraagt iets van
ons en van de markt. Het vraagt gelijkwaardigheid
om samen tot een goede oplossing te komen.”

In essentie komt het erop neer dat het vandaag gaat
om het informeren over het project en het
aanbestedingsproces dat in concept is bedacht.
Geïnspireerd op het gedachtegoed van DOEN. Dat
willen de projectteamleden vanuit een actieve rol
delen en tegelijkertijd input verzamelen over hoe de
aanbesteding verder kan worden vormgegeven. En
niet te vergeten kennismaken met geïnteresseerde
marktpartijen.
.

Metafoor: Wij zoeken een chefkok
Projectteam IJsselbruggen A12 zoekt een chefkok om
samen het menu te maken voor de renovatie van de
IJsselbruggen A12. Een chefkok die samen met het hele
team de juiste ingrediënten verzamelt om te kunnen
bereiden waar de gasten zin in hebben.
Het is geen vast menu in dit à la carte restaurant
zonder sterren, zonder allures, met kwaliteit voor een
eerlijke prijs en een hoge klanttevredenheid. Het is een
restaurant waar de gasten graag terugkomen vanwege
de smaak, sfeer en het plezier om elke dag weer op een
positieve manier verrast te worden. Wat juist opvalt is
de eenvoud en de kwaliteit van de verschillende gangen
die het enthousiaste, op elkaar ingespeelde team
opdient en serveert.

Ben jij die chefkok?

Jeroen ter Heurne en Tim Bénard over de
technische en omgevingsopgave
Jeroen ter Heurne (Technisch manager) en Tim
Bénard (Omgevingsmanager) gaven een schets van
het project en de opgave die voor ligt.
De IJsselbruggen A12 zijn dringend toe aan
opknapbeurt. In 2020 wordt er €300 miljoen
uitgegeven aan Vervanging en Renovatie.
Rijkswaterstaat zit nu bij uitvoering in tranche 1, 2 en
3. Tranche 4 omvat ook de renovatie van de stalen
IJsselbruggen in de A12. En vooruitlopend op
tranche 4 zullen we al aan de brug moeten gaan
werken.
•
•
•
•
•

Circa 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten
in Nederland.
Gebouwd in de jaren 50 en 60 en dringend toe
aan een opknapbeurt.
Waaronder renovatie van de stalen
IJsselbruggen in de A12.
Dagelijks ruim 62.000 voertuigen waarvan
10.000 vrachtwagens.
Mede hierdoor treden er vermoeiingsverschijnselen op.

“Er is geen ontkomen aan: de beide
stalen bruggen moeten we ontlasten
door een 3-2+2 systeem.”

De brug is veilig, we hebben een scherp inspectieregime. Het verkeer gaat omgelegd worden naar een
3-2+2 systeem. We moeten tijd kopen tot de
renovatie start. De alternering van het weggebruik is
al doordacht en staat redelijk vast. We zullen hinder
monitoren met de stakeholders. De komende 2 jaar
zal sprake zijn van Grootschalig Variabel Onderhoud
tot de fysieke renovatie kan starten.

Aandachtspunten bij de IJsselbruggen zijn
ondermeer:
•
•
•
•
•
•
•

Chroom VI.
Afsluiting vrachtverkeer voorkomen.
Uitvoering (lassen) gevoelig voor trillingen door
verkeer.
Lasverbeteringstechnieken uit de offshore
(burr grinden).
Afwijkingen van de bouwtekeningen en slechte
bouwkwaliteit.
Parallel: renovatie & inspecties &
noodreparaties.
Overdracht inspecties (wordt straks
overgedragen aan ON).

Het versterkingsontwerp bevat elementen
als:
•
•
•
•
•
•

Aanbrengen T-profiel (2400 meter).
Vervangen klinknagels (300+).
Lasverbindingen vervangen (1000+ locaties).
Versterken knieschotten (ca 700).
Engineering ON: DO > UO.
Plus GVO maatregelen.

“Onze scope is renovatie van de IJsselbruggen
A12 en de doelstelling is 30 jaar
Onderhoudsvrij.”

Uit de zaal komt de vraag of de keuze tussen
renovatie en vervanging al is gemaakt? Die keuze is
inderdaad recentelijk gemaakt en het gaat om
renovatie van de stalen IJsselbruggen A12. Zie ook
kader op pagina 2.

Projectteam IJsselbruggen A12
Versterkingsontwerp
(DO) GPO/RHDHV/TNO
Hierbij willen wij, het IPM-team Renovatie
IJsselbruggen A12, ons voorstellen aan de
marktpartijen die geïnteresseerd zijn in dit project.
De reden dat we dit doen, is omdat naar onze
overtuiging, de samenwerking voor dit project
vandaag begint!
Dit kan zomaar de eerste kennismaking zijn tussen
ons en de mensen die dit project met ons gaan
realiseren. Natuurlijk doen wij als IPM team dit
project niet alleen, maar zijn er diverse collega’s van
ons in meer of mindere mate betrokken bij dit
project. In het vervolg van dit project zullen zij ook
worden betrokken bij deze kennismaking, dit is pas
de eerste stap.
De reden dat wij nu al wat meer over onszelf
vertellen, is omdat we de geïnteresseerde partijen
de kans willen geven om een beeld te vormen met
wie nu en straks in dit project samengewerkt gaat
worden. Wij streven er namelijk naar dat wij als
team zo veel mogelijk compleet blijven tijdens
aanbesteding en uitvoering.
Op deze wijze willen we dat de kennis en ervaringen
die wij nu hebben, en die we in de komende periode
gaan opdoen, ook beschikbaar blijven gedurende de
looptijd van het hele project.

De benodigde versterking van de
hoofddraagconstructie:
•
•
•

Versterkingsmaatregelen kritische locaties
(2018).
Halfjaarlijkse inspecties.
Versterkingsontwerp (DO) GPO/RHDHV/TNO.

IPM-teamleden:
Koen van der Kroon
Rol: Projectmanager
Komt brengen: Ervaringen uit Project DOEN, goed
netwerk in sturingslijn RWS.
Wil graag leren: Hoe werkt een twee-fase aanpak
voor alle partijen bij complexe renovaties.
Wordt vrolijk van: In team dat in de ‘flow’ zit, zowel in
sport als in projecten.
Arjen Berends
Rol: Contractmanager
Komt brengen: Ervaringen op het gebied van
contract, incl. contract op 3 A4’s.
Wil graag leren: Hoe werkt de twee-fase aanpak/
DOEN gedachtengoed in verhouding tot traditionele
marktbenadering.
Wordt vrolijk van: Open samenwerking, team dat
elkaar (kritisch) aanvult -> 1+1=3.
Parveen Ramdjielal
Rol: Manager Projectbeheersing
Komt brengen: Ervaring op het gebied van
Projectbeheersing, met specialisme op het gebied
van kwaliteit en financieel management.
Wil graag leren: Hoe het verbinden van een
projectteam met het Doen gedachtengoed leidt tot
beheersen van het project binnen scope, tijd, geld
en risico’s.
Wordt vrolijk van: Gezamenlijk werken aan
projecten, met aandacht voor kwaliteit, efficiëntie
en vooral plezier.

Tim Benard
Rol: Omgevingsmanager
Komt brengen: Ervaring van omgevingsmanagement
en verkeersmanagement. Maar ook regionale kennis
en een uitgebreid netwerk binnen Rijkswaterstaat en
de regio.
Wil graag leren: Hoe bouwen we, gedurende het
gehele DOEN traject, een duurzame OG-ON relatie
op zonder daarbij de belangen voor de stakeholders
uit het oog te verliezen.
Wordt vrolijk van: Korte lijntjes, pro-actieve houding
en een innovatieve en oplossingsgerichte mindset.
Jeroen ter Heurne
Rol: Technisch manager
Komt brengen: “What you see is what you get”
houding, ervaring met innovatieve samenwerkingsvormen, pragmatische procesmanager.
Wil graag leren: Hoe wij als OG en ON op een nieuwe
manier kunnen samenwerken om onze gezamenlijke
doelen te bereiken. Wordt vrolijk van: een goed
‘teamgevoel’; dat is voor mij: effectief en efficiënt
samenwerken vanuit vertrouwen, op basis van open
en eerlijke communicatie.
Maarten Rijsman
Rol: Regisseur Assetmanagement en in dit project
“de klant”
Komt brengen: Ervaring op het gebied van beheer
en onderhoud, overdrachten van projecten en het
inbrengen van de belangen van de beheerder op het
gebied van Assetmanagement.
Wil graag leren: Hoe de DOEN aanpak gaat helpen
bij het realiseren van een kwalitatief goed
eindresultaat waarbij de beheerder ook tevreden is.
Wordt vrolijk van: samenwerken aan een mooi
project waarbij zonder gedoe een mooi eindresultaat bereikt wordt waar iedereen blij van wordt.

Wij zijn een goed team, want:
•
•
•
•
•

Wij werken met veel trots en plezier met elkaar
aan dit project.
We hebben veel kennis van, en ervaring met, de
IJsselbruggen in de A12.
We durven zaken ter discussie te stellen voor
een beter resultaat.
We kunnen doorpakken als dat nodig is.
We durven op een ander te vertrouwen.

Wij zijn een goed team, maar
•
•
•
•
•

De grootte en complexiteit van dit project is
nieuw voor ons.
De werkwijze die we in dit project willen
toepassen is voor ons ook nieuw.
We focussen soms te weinig, waardoor we ons
te veel op de hals halen.
We zijn soms te afwachtend richting stakeholders en sturingslijn .
We weten nog niet wat onze blinde vlek is…

Koen van der Kroon en Arjen Berends

Vragen van de marktpartijen:

Het woord is nu aan Koen van der Kroon,
(Projectmanager) en Arjen Berends
(contractmanager). Zij vertellen meer over project
DOEN en het achterliggende gedachtegoed dat als
inspiratie dient voor de aanpak. Centraal daarbij
staat bijgaand model.

Tijdens het eerste deel van de Marktsessie werden
enkele vragen gesteld:

Vraag: Hoe kun je leren en samen onderzoeken
terwijl jullie op DO niveau van alles al hebben
uitgewerkt?
Antwoord: We hebben onze eigen rol gepakt tot
niveau DO omdat een lang herberekeningstraject
moest worden doorlopen. We wilden kunnen
vaststellen of de brug wel te renoveren was. Dit is
pas onlangs vastgesteld. Wij willen graag met een
marktpartij aan de slag die ons kan en wil helpen om
het DO nu te vertalen en te optimaliseren naar een
UO voor de bruggen.

Vraag: Is er ruimte voor lumineuze ideeën?

Bij IJsselbruggen A12 staan de volgende vragen
centraal om te komen tot de maximale klantwaarde:
•
•
•

Wie is je klant?
Wat is zijn behoefte?
Wanneer is je klant blij met het eindresultaat?

Eerlijk geld voor eerlijk werk is een andere
onderligger: het gaat er om samen helder te krijgen
wat de beste oplossing is en wat de minimale scope
is om de klant tevreden te stellen en het beste
resultaat te halen.

Ieder project ontstaat vanuit een behoefte en heeft
een klant. Het gezicht van de klant was aanwezig
tijdens de Marktsessie. Dat was Regisseur Asset
Management van Rijkswaterstaat, Maarten Rijsman.

Door eerst gezamenlijk de wat en de hoe in beeld te
brengen, kan daarna een eerlijke prijs worden
vastgesteld en kunnen tijdens de uitvoering
verrassingen worden voorkomen. Je hebt immers
samen gekeken naar de opgave, kansen en risico’s
en de uiteindelijke oplossing.

Antwoord: Koen geeft aan dat dat antwoord geen
absolute nee is maar wil wel de verwachting
managen dat het binnen de ideeën die bestaan en
de inzichten die wij hebben moet passen. Wij zijn er
echter van overtuigd dat het tot versterking van de
bedachte oplossingen kan komen met de markt. Dat
is wat wij juist zoeken. We gaan de uitgevoerde
engineering (herberekening) niet opnieuw doen.
De opmerking wordt gemaakt dat het dan wel
belangrijk is om uit te leggen aan de marktpartijen
hoe we tot afwegingen zijn gekomen (ook andere
dan technische overwegingen). Dat begrijpt het team
goed.

Vraag: Hoe lang hebben jullie gedacht om tot
de gunning te komen?
Antwoord: We hebben nu nog geen idee wanneer de
gunning zal zijn (gunning is na gang 3, de overgang
naar Fase 1). De doorlooptijd moeten we nog nader
bepalen. Deze zal vergelijkbaar zijn met traditionele
aanbestedingen. We verwachten wel dat we bij de
uitvoering hetzelfde beeld zullen hebben en dat de
uitvoering dan sneller zal gaan dan een werk met
traditionele aanbesteding, zonder verrassingen.

Vraag: is een Tracébesluit nodig?
Antwoord: Even kort als krachtig is het antwoord,
nee dat is niet nodig!

Vraag: Een prijscomponent vraagt veel werk,
in vergelijking met alleen administratieve
kosten (AK) opgeven. Waarom is dat zo? Dat
verhoogt toch tenderkosten?
Antwoord: Aanbestedingswetgeving eist van ons dat
een prijscomponent onderdeel uitmaakt van de
uitvraag. Als projectteam zijn wij ook nog zoekende
naar een oplossing. In de themasessie over de
prijscomponent ligt juist dat op tafel.

Vraag: Zit er ook nog werk aan de betonnen
brug?
In principe is hier geen werk voorzien. Op termijn
verwachten wij dat de beheerder Rijkswaterstaat
Oost Nederland wel werkzaamheden aan de
betonnen brug zal gaan hebben.

Procesplaten
Na de presentaties en voordat de subgroepen uit
elkaar gingen, leidden Koen en Arjen de aanwezigen
langs de overall procesplaat, langs gangen 1, 2 en 3
en de plaat over Fase 1.
Van Fase 2, uitvoering, is nog geen plaat gemaakt.

Tijdens de marktsessie zijn verschillende groepen
gevormd, begeleid door het projectteam. Van elke
themasessie is een verslag gemaakt.

Verslag thema 1 : Wat maakt een goede
partner, hoe kan zij zich onderscheiden in
Gang 2: samenwerking/assessment?

De volgende thema’s kwamen aan de orde.

Koen van der Kroon en Parveen Ramdjielal

1.

2.

3.

4.

5.

Wat maakt een goede partner, hoe kan zij zich
onderscheiden in gang 2: samenwerking/
assessment?
Wat maakt een goede partner, hoe kan zij zich
onderscheiden in gang 3: waar op
onderscheiden in fase 1?
Hoe invulling geven aan prijscomponent in gang
3 zonder dat we hierdoor bewegingsruimte
inleveren in fase 1?
Verkeersmanagement op de 3 bruggen en
onderhoud) gedurende renovatie: is dit los te
zien van de renovatie?
Welke flexibiliteit/wat is benodigd om snel te
kunnen schakelen bij negatieve
inspectieresultaten?

In de gesprekken werd ook zeker een aantal keer
benoemd dat een goede samenwerking belangrijk is
voor het slagen van een project. En dat het een
goede keuze is om dit als onderwerp in de
aanbesteding terug te laten komen. Hoe de
daadwerkelijke beoordeling op samenwerking moet
worden ingevuld was wel een worsteling.
Samenwerking wordt nog vaak als een ongrijpbaar
iets gezien wat er nu eenmaal wél of níet is.

Kans om het team nog beter te leren
kennen
Vanuit de Marktpartijen werd op meerdere
momenten een sterke behoefte aangegeven om het
team van OG nog beter te leren kenen.

Inleiding
Voor de renovatie van de IJsselbruggen A12 zoekt
Rijkswaterstaat een samenwerkingspartner om deze
opgave tot een goed einde te brengen. Om een
goede samenwerkingspartner te kunnen selecteren,
wordt tijdens de aanbesteding een trechtering op
basis van de kwaliteit van samenwerking tussen de
teams van OG en de verschillende gegadigden
gedaan. In deze sessie is verkend op welke wijze
deze trechtering kan worden vormgegeven en wat
vooraf kan of moet worden gedaan om dit
onderdeel zo effectief mogelijk te maken.

Sfeer
De gesprekken waren levendig en onderzoekend,
waarbij alle deelnemers hun inbreng hebben
kunnen doen.

Het teamprofiel dat is meegestuurd met de
uitnodiging voor de marktconsultatie werd gezien als
een goed begin, maar om echt een bijpassend team
te kunnen formeren is meer informatie nodig. De
ideeën die hierbij werden geopperd waren o.a.:
•
•

één vraaggesprek met het team voorafgaand
aan de aanbesteding;
één op één gesprekken tussen teamleden OG
en teamleden gegadigde (speeddaten).

Out of the box idee:
Iedere gegadigde krijgt tijdens de aanbesteding,
voorafgaand aan het assessment, een bepaalde tijd
met het team van OG. Die tijd kan door gegadigde
zelf worden ingevuld om het team van OG beter te
leren kennen.

Wat is nodig vanuit de markt

Out of the box idee:

Voor de marktpartijen is het van belang om te weten
welke kennis, ervaring en vaardigheden nodig zijn
voor het project als aanvulling op het projectteam
van OG. Hiervoor is ook nodig om een duidelijk
inzicht te hebben in de grote lijnen van de
projectscope en de inhoudelijke uitdagingen. Enkel
een goed team op gebied van samenwerking
samenstellen zonder dat de juiste expertise daarin is
vertegenwoordigd is onzinnig. Die basis ligt ook in
de inhoud.

Definieer een aantal scope onderdelen die specifieke
expertise vragen, selecteer vervolgens per onderdeel
een geschikte partij op basis van samenwerking en
ga vervolgens pas een combinatie vormen. Op deze
wijze krijg je de beste partner per discipline.

Hoe beoordeel je samenwerking?
Het beoordelen van samenwerking vraagt een
bijzondere expertise en het wordt als een
belangrijke randvoorwaarde gezien om dit daarom
door een kundige externe partij te laten doen.
Er worden twee verschillende situaties gezien
waarbinnen de samenwerking beoordeeld kan
worden:
1.
2.

Beoordeling van de samenwerking tussen twee
integrale teams (teamsamenwerking).
Beoordeling van de samenwerking op een
aantal belangrijke disciplines (samenwerking
tussen experts).

Beide vormen hebben voor- en nadelen. Om hier
een goede afweging in te maken moet met name
gekeken worden naar het belang van integraliteit
enerzijds en anderzijds op welke plekken er
intensieve samenwerking zal gaan plaatsvinden na
gunning.
Daarnaast wordt aangegeven dat de samenwerking
niet stopt binnen en tussen de teams, maar ook in
de bijbehorende sturingslijnen moet goed worden
samengewerkt.

Dit moet ten minste ook een plek krijgen in het
project maar mogelijk ook in de aanbesteding. Het
heeft geen zin om te eisen dat alle teams altijd
dezelfde samenstelling houden.
Wat echter wel wordt aangegeven, is dat een zekere
continuïteit in de teams wel van groot belang is om
een project tot een succesvol einde te brengen.
Opgedane kennis wordt zo behouden, maar ook het
behoud van de samenwerkingscultuur en
achterliggende drijfveren van de teams blijft zo
behouden. Zeker als tijdens de aanbesteding op
samenwerking wordt beoordeeld, is die continuïteit
belangrijk om tot een eerlijke uitslag te komen. De
tender mede op basis van de samenwerking winnen
met het ene team en uitvoeren met een heel ander
team is zeer onwenselijk en wordt ook door de
markt als oneerlijk gezien.

Verschil tussen plan en realiteit
Als een van de belangrijkste risico’s wordt gezien dat
de voorgestelde plannen in de aanbesteding niet
worden uitgevoerd in de realisatie. Om dit risico te
beperken wordt voorgesteld om het
samenwerkingsassessment pas als 3e gang in te
zetten en te baseren op de plannen van aanpak van
de diverse gegadigden.

Zo kunnen de teams laten zien dat ze ook
daadwerkelijk volgens hun plan kunnen en willen
werken. Dit beperkt het risico dat een plan door een
EMVI schrijver wordt geschreven dat niet uitvoerbaar
is voor het team of de organisatie.
Deze vorm van beoordelen van samenwerking op
basis van de eigen plannen wordt door de
marktpartijen gezien als een manier om echt te laten
zien dat ze waar kunnen maken wat ze opschrijven,
waardoor je een (zoals het genoemd werd) ‘pure’
aannemer krijgt, in plaats van een partij die iets
belooft wat deze partij niet kan waarmaken.

Hoe om te gaan met wisselingen in de
teams?
Het beeld dat er altijd om verschillende redenen
wisselingen in teams zullen plaatsvinden, wordt
breed gedeeld. Dit kan een externe oorzaak hebben:
mensen kunnen verhuizen, een andere baan krijgen
bijv. of een interne oorzaak: fase overgang in het
project, andere expertise is nodig etc.
Daarnaast wordt aangegeven dat de samenwerking
niet stopt binnen en tussen de teams. Ook in de
bijbehorende sturingslijnen moet goed worden
samengewerkt.

Verslag thema 2: Wat maakt een goede
partner, hoe kan zij zich onderscheiden in
gang 3: waar op onderscheiden in fase 1?

Maar ook wat de verwachtingen zijn en wat de klant
en het projectteam belangrijk vinden. Wil je op
managementniveau samenwerken of technisch
inhoudelijk?

Ansel Velthof en Maarten Rijsman.

Gegadigden willen hier wat meer sturing in en dit
zou in de aanbestedingsleidraad verduidelijkt
moeten worden.

Inleiding
Er werd een korte inleiding gegeven. We zijn op zoek
naar de partner die het beste de klantbehoefte kan
doorgronden, vertalen en waarmaken en daarbij het
principe van Eerlijk geld voor eerlijk werk begrijpt en
kan toepassen.
De opzet nu daarbij is een concurrentiegerichte
dialoog in gang 2 waar vervolgens in gang 3 plannen
van aanpak voortkomen. Maar hoe zou de
gegadigde zichzelf willen onderscheiden en hoe zou
RWS dit kunnen beoordelen?

Het gevoel heerst dat de vrijheid van denken nu
beperkt wordt, gezien er reeds op DO niveau een
ontwerp ligt. Goed zou zijn om de concrete
beperkingen expliciet aan te geven, zodat ook helder
is waar nog wél ruimte ligt.

Hoe was de sfeer?

Benadruk verder wat de restopgave voor de
gegadigden is en wat al is uitgezocht. Een aantal
partijen heeft aangegeven de opdracht niet zo
interessant meer te vinden omdat al veel is
uitgezocht en er al een keuze voor renovatie
gemaakt is. Desondanks blijft, naar inzicht RWS en
het vermoeden van een aantal deelnemers, de
restopgave complex. Verzoek is dan ook om dit
helder te maken, zodat ook voldoende kan worden
ingeschat hoe aantrekkelijk de opdracht is.

De sfeer in beide sessies was open en constructief.
Maar er was wel een verschil tussen sessie 1 en 2.
Waar het in sessie 1 erg zoeken was naar het doel,
de inhoud en de informatiebehoefte in gang 3, ging
het in sessie 2 meer over de invulling van de
dialooggesprekken, de wijze van beoordelen en de
aan te leveren gegevens door de gegadigden.
Desondanks kwamen er uit beide sessies 'out of the
box' ideeën die zeker verder helpen.

Ontwerpvrijheid
Er werd aangegeven zo min mogelijk technische
beperkingen mee te geven zodat de markt zich kan
profileren op kwaliteit (vanuit techniek
geredeneerd). Hiermee moet worden voorkomen
dat bepaalde zaken gemist worden in het ontwerp
en uitvoeringstraject.

Ketensamenwerking
Er is naast het profiel van het projectteam ook
behoefte aan informatie over wie de in- en externe
klanten cq. ketenpartners zijn en wie bij de
dialoogrondes aan tafel moeten verschijnen. De
klant heeft één gezicht maar er zijn meerdere
interne klanten die je nooit spreekt en die zorgen
soms voor de grootste problemen.

Daarnaast is het belangrijk dat er een transparante
samenwerking door de gehele keten is. Van klant
t/m de onderaannemers en leveranciers van
opdrachtnemers.
Aangegeven werd dat het belangrijk is om te
weten/beoordelen hoe wordt geborgd dat alle
partijen eerlijk geld voor eerlijk werk krijgen en dat
men hier transparant over is. Uitdaging ligt wel hoe
dit te beoordelen.

Informatiebehoefte

Beoordeling

Er is behoefte aan informatie over de totale omvang
van de scope om te kijken of het een interessant
project is, welke ketenpartners ingeschakeld moeten
worden maar ook de opgave die er ligt voor fase 1.
Waar zit de blinde vlek van RWS? Wat is er nodig om
het project tot een succes te maken? Goed is om de
informatie te verstrekken vanuit de technische scope
en inhoud, maar ook proces-technisch. Als je
beoordeling ligt op een procesaanpak dient de
scope helderheid te geven over de opgave op dit
procesvlak.

Er werd gesuggereerd om gang 2 en 3 om te
draaien. Hiermee wordt voorkomen dat een
projectteam langer in stand hoeft te worden
gehouden (blijkt lastig), worden kosten bespaard en
wordt voorkomen dat je een assessment houdt met
een partij die het werk niet goed kan uitvoeren.

Er is behoefte aan een toelichting op de gangen en
wat per gang verwacht wordt. Waarom is gekozen
voor deze aanbestedingsvorm en waarom wordt
niet geselecteerd op basis van technische eisen?
Wordt er met samenwerking de harde of zachte kant
bedoeld? Ook hier willen de gegadigden meer
sturing. Wellicht is een informatieve dialoogronde
een optie?

De vraag werd gesteld in hoeverre het resultaat van
de dialoog in gang 2 al zodanig onderscheidend zijn
voor gang 3 zodat een plan van aanpak niet meer
nodig is. Of dat dit in gang 3 wordt meegewogen?
Plannenschrijverij wordt namelijk veelal door
externe bedrijven gedaan en niet door alle
gegadigden zelf. Hoe voorkom je dat het mooiste
plan van aanpak wint?
De markt geeft aan om technische kwaliteit ook al in
de beoordeling mee te nemen. Je hebt immers niets
aan een goede samenwerking als de kwaliteit niet
goed is.
Er wordt voorgesteld niet het plan van aanpak zelf
maar de totstandkoming hiervan te beoordelen. Hoe
laat je je kwaliteiten zien waarvan je in het plan van
aanpak zegt dat je ze hebt? Er wordt aangegeven om
op basis van past performances (incl. gesprekken
met referentieopdrachtgevers) of casussen te gaan
beoordelen.
Daarnaast wordt aangegeven dat de bedrijfspolitiek
net zo belangrijk is als samenwerking met de
betreffende functionarissen. Dat er gedurende het
gehele project geen wisselingen in het projectteam
optreden is nl. een utopie. Hoe kun je dit vervolgens
beoordelen?

Losse opmerkingen/onderwerpen
•

•

•

•

•

•

•

Er is behoefte aan het totale werkenpakket dat
vanuit V&R op de markt wordt gezet. Om
zodoende de scoringskansen i.r.t. de
investeringen te kunnen bepalen. Maar ook als
signaal naar de opdrachtgever dat de markt
verzadigd is.
Maak duidelijk welke doelstellingen ten
grondslag liggen aan de invulling van het
gedachtegoed van DOEN.
De gegadigden geven aan de prijscomponent in
gang 3 lastig te vinden. Hoe moet je dit nu
beoordelen?
Het is verstandig dat eerder met de gegadigden
over risico’s gepraat wordt. Nu gebeurt dat pas
in fase 1. Kunnen de assessments hier
vervolgens op ingericht worden?
Welke kwaliteit wordt gevraagd is de vraag van
de gegadigden. Kwaliteit buiten is de oplossing
en dat wordt niet in gang 1-3 gevraagd.
De gegadigden hebben een dilemma met het
beschikbaar houden van functionarissen. Vooral
degene die het werk niet gegund krijgen. Wat
kan RWS doen om te helpen? Traject zo kort
mogelijk houden? Compenseren van uren?
Maak onder de doelen Maximale klantwaarde
en Eerlijk Geld voor Eerlijk Werk zichtbaar wat
dit specifiek betekent voor dit project. Wat
wordt ook verstaan onder optimale
samenwerking voor dit project?

Verslag thema 3: Hoe invulling geven aan
prijscomponent in gang 3 zonder dat we
hierdoor bewegingsruimte inleveren in
fase 1?
Arjen Berends en Bob Rutjes

De volgende zaken zijn hierbij door de Markt
aangegeven:
•
•
•
•

Beide sessies waren zeer constructief met een
positieve kritische inbreng vanuit de markt.

•
•

Sessie 1:

•

Na een inhoudelijke toelichting van de begeleider op
het onderwerp volgt een voorstelronde waar iedere
deelnemer zichzelf kort introduceert.

Inleiding
Anders dan bij de Nijkerkerbrug, waarbij de
prijsvorming in een 1 op 1 situatie tot stand is
gekomen, heeft het projectteam duidelijk te horen
gekregen om iets van een prijscomponent in gang 3
mee te nemen, zodat duidelijk wordt voldaan aan de
Aanbestedingswet. Daarmee is niet gezegd dat het
project Nijkerkerbrug niet voldeed aan de wet,
echter gebleken is dat de prijscomponent 1:1 op
gespannen voet staat.

•
•
•
•
•
•
•

Maak een tarievenlijst/snackbarlijst en laat deze
meewegen in de beoordeling.
Werk met een plafondbudget.
Aanbieden op budget.
Opnemen percentage Algemene kosten, Winst
en Risico.
Prijs een beperkt of fictief deel van het werk af.
Partijen schrijven laag in op een beperkt of
fictief deel en pakken het geld in fase 1.
Prijsonderdeel voor representatief werkt niet,
veroorzaakt prijsduiken.
Gehele scope afprijzen in gang 3. Dit kan nog
niet. Scope is pas duidelijk in fase 1.
Durf het werk op te dragen aan de inschrijver
die niet de laagste prijscomponent aanbiedt.
Geen prijscomponent in fase 3.
Laat prijscomponent los.
Indien aantoonbaar te laag ingeschreven dan
niet opdragen aan de laagste.
Vergelijk middels een benchmark welke
aannemer het best geschikt is voor het werk.
Laat juridisch uitzoeken of een prijscomponent
noodzakelijk is.

Conclusie van sessie 1 was dat indien er sprake is
van een prijscomponent er ingezet zal worden op
laagste prijs/prijsduiken (beïnvloeding van de score
op prijs/oud gedrag). Overall conclusie was dan ook:
laat de prijscomponent los. Ook wordt aangegeven
dat bij een aantal voorstellen een grote inspanning
wordt gevraagd/hoge tenderkosten. Zoek uit wat
nodig is om (minimaal) te voldoen aan de
Aanbestedingswet.

Sessie 2:
Bij aanvang van sessie 2 is, door de begeleider, kort
teruggeblikt naar de oogst van sessie 1.

Oproep uit sessie 1 was om de prijscomponent
geheel los te laten, dit omdat het traditionele spel
prijsduiken dan zal plaatsvinden. De groep wordt
gevraagd om met dit gegeven én het gegeven dat er
toch iets met een prijs in concurrentie moet
gebeuren het gesprek daarop te focussen.
Vervolgens volgt een korte voorstelronde van alle
deelnemers aan sessie 2.
In deze sessie zijn de volgende zaken besproken:
•
•
•
•
•
•

•

Leg de laagste en hoogste inschrijver ter zijde.
Neem een tarievenlijst/menukaart op die de
inschrijvers moeten afprijzen.
Laat een representatief deel van de opdracht
afprijzen.
Prijsvorming is deze fase is fake, afprijzen van
het werk volgt in fase 1.
Neem de staartkosten als prijscomponent mee.
Rijkswaterstaat wil ultiem een openboek relatie,
laat de deskundige van de opdrachtnemer en de
opdrachtgever samen een openboek relatie
opzetten.
Laat de prijscomponent in een assessment op
basis van het ‘Plan’ eerlijk geld voor eerlijk werk
tot stand komen: waardeer de samenwerking en
de prijs.

•

Thema 4: Verkeersmanagement op de 3
bruggen (en onderhoud) gedurende
renovatie: is dit los te zien van de
renovatie?

•
•

Tim Bénard en Rob de Bruijn

•

Hoe was de sfeer?
•

Tijdens ronde 1 (volle bezetting) vonden we dat we
als RWS zoekende waren naar hoe we het gesprek
moesten sturen en moesten we er alles aan doen
om het gesprek gaande te houden door veel uit te
leggen en te delen en te sturen. We hebben wel veel
info kunnen ophalen. Het was in feite een reflectie
op onze uitvraag door de markt.

•

•

•

Geef duidelijkheid over wie de klant is; is dat de
weggebruiker of juist de beheerder? Denk daar
goed over na.
Geef aan wat het speelveld is.
Geef zo min mogelijk kaders weer; prikkels zijn
beter.
Marktpartijen zouden zich wellicht kunnen
onderscheiden op prestatie vaarwegmanagement.
RWS heeft vanaf januari 2020 maatregelen op
de weg staan, verwachting is dat gezien de
doorlooptijd van de aanbesteding en
voorbereiding door de Opdrachtnemer er straks
ca. 2 jaar een systeem op de weg staat vóór de
renovatie begint.
T.a.v. verkeersmanagement is niet alles bekend
in gang 3. In gang 3 ziet men weinig
mogelijkheden voor verkeer. In fase 1 ziet
merendeel pas onderscheidend vermogen op
verkeersmanagement, maar dan heeft de
gunning al plaatsgevonden. Wat is dan het nut
van een selectie in gang 3, terwijl de
inhoud/plan/uitvoering na gunning in fase 1
uitgewerkt wordt? Is dat dan geen fake-selectie
in gang 3 en op welke gronden/criteria?
Laat als RWS zien wat binnen het project ‘hard’ is
(en dus niet bespreekbaar is) en wat ‘zacht’ is
(waar de markt nog wel iets mee kan, dan wel
ruimte heeft, bijvoorbeeld ontwerp-technieken?)
door bijvoorbeeld een uitgangspuntennotitie.

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Verslag ronde 1+2
De 2 rondes heeft puntsgewijs de volgende
informatie opgeleverd:
•
Een aantal partijen vond dat er al veel door RWS
was bepaald, zoals DO-ontwerp en 3/2-systeem
waardoor er volgens hen nog beperkt ruimte is.
•
Geef als RWS openheid over uitgangspunten en
keuzes die al gemaakt zijn gezien de
achtergronden en argumenten daarvan.

•

•

•

Maak stakeholders inzichtelijk, bijvoorbeeld
door een smoelenboek waarbij wordt
aangegeven wat deze persoon (klant, beheerder
etc. belangrijk vindt). Zo kan je de
Opdrachtnemer zelf de klantwaarde laten
bepalen.
Het lijkt verstandig om nog dialoogronde(s) te
houden voordat de aanbesteding start.
Hoe te beoordelen in gang 1 t/m 3? Stel
bijvoorbeeld een externe commissie in om het
verkeersgedeelte te beoordelen.
Verkeerskundige van RWS en objectieve partij.
Maak vooraf afspraken over wijze beoordeling
en uitspraak.
Geef aan hoe de risicoverdeling bij DO-ontwerp
ligt.
Verder zag men nog 2 risico’s op dit moment:
Maatschappelijke acceptatie van de
oplossing en aanpak A12;
Of oplossing 3/2-systeem wel/niet werkt
qua hinder (of moet je toch nog
aanvullende maatregelen treffen die de
hinder beperken?).
Wat is de relatie van dit project met VIA15 op
het gebied van verkeersmanagement?
Voor de prijsvorming misschien vooraf
eenheidsprijzen aan de markt uitvragen.
Kunnen partijen niet onderscheidend zijn in
samenwerking en interactie proces ontwerp en
fasering?
Het risico van te hoge waterstanden kun je
volgens marktpartijen alleen bij RWS (OG)
leggen.
Geldt er een eis dat de hulpdiensten altijd over
de brug moeten kunnen? Dit heeft relatie met
de uitvoering.
Stikstof: moeten wel als marktpartij rekening
houden met stikstof en de relatie met de
bouwlogistiek?
Stikstof: RWS laat Aeriusberekeningen
uitvoeren; daarin wordt duidelijk of het project
wel/geen effect heeft.

Thema 5: Welke flexibiliteit/wat is benodigd
om snel te kunnen schakelen bij negatieve
inspectieresultaten?

Verslag Ronde 1
•

Jeroen ter Heurne en Sjoerd Wille

Hoe was de sfeer
De sfeer was open en eerlijk; kritisch naar RWS maar
ook zelfkritisch binnen de groep(en).
•

•

•

Er werden vraagtekens gezet bij het hoe en
waarom van de keuze van RWS voor de DOEN
aanpak bij dit project (gekscherend: RAW
contract).
Na toelichting door Sjoerd en Jeroen en de
discussie die ontstond werd de toon anders.
Er werd onderkend dat er wel degelijk
kansen/vrijheden binnen het contract zijn:
in het organiseren van flexibiliteit in aanpak en
plannen/het beheersen van afwijkingen en
onaangename verrassingen (bijvoorbeeld n.a.v.
inspecties of afwijkingen in de constructie)
waarvan we verwachten dat die gaan optreden
(gegeven de aard en leeftijd van de brug en de
recente ervaringen met werkzaamheden aan de
brug in 2018). Maar NIET zozeer in de technische
oplossingen en NIET in (een andere oplossing
voor) het verkeerssysteem.
Conclusies:
1) RWS had in de communicatie voorafgaand
aan de marktconsultatie duidelijker moeten zijn
over de mate en aard van vrijheid die je wilt
geven en die maken dat je dit wilt aanvliegen
met de DOEN-aanpak.
2) De keuze voor toepassing van de DOENaanpak past bij de specifieke uitdagingen die dit
project biedt.

Jeroen en Sjoerd starten met een korte
toelichting van de staat van de brug, het van
toepassing zijnde inspectieregime, de calamiteit
in 2018, de risico’s die we nog lopen in de
periode tot renovatie en de uitdagingen die we
zien wanneer renovatie en instandhouding
parallel gaan lopen in de komende jaren.

•

•

•

•

•

Vrij unaniem is de reactie vanuit de zaal dat het
niet logisch lijkt om een goed werkende
organisatie (Hollandia+Infra Inspectie) die de
brug nu helemaal kent en in stand houdt te
ontbinden en dit over te dragen aan de
renovatieaannemer. Men geeft aan dat het ook
voor de aannemer die de renovatie gaat
uitvoeren het beste is om de inspecties en
mogelijke acties daarop met het huidige team
voort te zetten.

Men bevestigt dat de huidige aanpak van RWS
waarbij het scenario voor noodversterkingen
klaarligt een goede aanpak is en dit tot het einde
van de renovatie zo moet blijven.
Er wordt een tip gegeven om eens ervaringen op
te halen bij het project renovatie sluizen BornMaasbracht-Heel, waar men ook tijdens de
uitvoering te maken had met constructieve
risico’s m.b.t. de instandhouding.
Er wordt gevraagd of gecheckt is of noodversterkingen impact kunnen hebben op de
krachtswerking in de brug en daarmee het
definitieve versterkingsontwerp kunnen
beïnvloeden. RWS bevestigt dat dit gedaan is.
De mate waarin een team van een
Opdrachtnemer flexibel kan zijn bij een
tussentijdse calamiteit is een samenspel van de
specifieke kandidaten/sleutelfunctionarissen en
van de bedrijfscultuur. Dit kan tijdens het DOEN
traject getoetst worden middels een simulatie
met RWS waarin een calamiteit gesimuleerd
wordt en bekeken wordt hoe de gegadigde
handelt om in goede samenwerking met RWS
tot een snelle oplossing te komen.

•

•

Een calamiteit kent onvoorspelbare aspecten en
in bepaalde mate voorspelbare effecten. In het
contract dient gefocust te worden op deze
voorspelbare effecten en daarvoor kunnen dan
SMART randvoorwaarden gesteld worden.
De mensen in de zaal spreken hun verbazing uit
over de inzet van de DOEN methodiek op dit
project. “Welke vrijheid hebben we nog?”, “Jullie
zijn al zo ver”, “Is een traditioneel RAW bestek of
E&C contract niet beter van toepassing?”. Uit de
discussie komt naar voren dat de meerwaarde
van DOEN bij dit project niet in de techniek zit,
maar in andere aspecten zoals het halen van de
uiteindelijke deadline, een goede overdracht van
het ontwerp naar de ON en het flexibel omgaan
met onzekerheden en wijzigingen in de
uitvoering.

•

•

•

•

•

Verslag Ronde 2
•

Naast een soortgelijke introductie van de
problematiek zoals in ronde 1 worden enkele
inzichten vanuit de discussie in ronde 1 met de
nieuwe groep gedeeld.

•

De ronde start met verschillende twijfels vanuit
de zaal over waarom er een DOEN-traject voor
dit project wordt doorlopen: “Wat doen we hier
nog met zoveel mensen?”, “RWS heeft wel
grotere problemen”, “De meerwaarde is
beperkt”. Er volgt eenzelfde gesprek als in ronde
1 over waar RWS de meerwaarde van het DOEN
traject ziet.
Er volgt een gesprek over wat een partij goed
maakt in het omgaan met wijzigingen en
onzekerheden. De suggestie wordt gedaan om
partijen dit op basis van referentieprojecten aan
te laten tonen en concreet te laten maken. Er
volgen ook enkele suggesties over
vernieuwende contractvormen met beloningen
en boetes die de markt beter kunnen prikkelen
om flexibel te zijn. Onderdeel van het DOENtraject kan dan zijn om de KPI’s te bepalen op
basis waarvan de beloningen of boetes worden
toegekend.
Er wordt een voorbeeld gegeven van het project
KARGO, waar de beloning een virtuele aftrek
was, maar de boete wel een echte boete. Dit
werd niet als eerlijk gezien.
Er wordt veel gesproken over een goede en
prettige samenwerking, maar RWS maakt niet
SMART wat dat precies inhoudt. Aangezien in
het DOEN traject het team van RWS heel
zichtbaar is, zouden zij ook specifieker moeten
maken hoe ze willen samenwerken.
Om gegadigden uit te dagen om te laten zien
hoe ze omgaan met onzekerheden en tegenvallers is het een idee om ze te vragen in het
traject enkele mislukkingen uit het verleden te
laten delen en te laten zien hoe ze daarmee
omgingen en van geleerd hebben.
Er wordt gevraagd of er in het DOEN-traject nog
ruimte is om risico’s (bijvoorbeeld technisch,
hinder, Chroom VI) integraal af te wegen bij het
bepalen van de uitvoeringsmethodiek?

Samenvatting belangrijkste punten voor het
vervolg
•

•

De suggestie om gegadigden in een simulatie uit
te dagen om te laten zien hoe ze omgaan met
onzekerheden en veranderingen wordt
meegenomen.
De suggestie om gegadigden uit te dagen om
mislukkingen uit het verleden, de manier
waarop in die situatie geacteerd is en wat ervan
geleerd is te laten delen, wordt meegenomen.

Plenaire afsluiting
Na afloop van de themasessies, volgt een plenaire
afsluiting. Machiel vraagt naar een korte reactie per
groepje.

Thema 1 : Wat maakt een goede partner,
hoe kan zij zich onderscheiden in gang 2:
samenwerking/assessment?
Koen van der Kroon en Parveen Ramdjielal

Thema 3: Hoe invulling geven aan
prijscomponent in Gang 3 zonder dat we
hierdoor bewegingsruimte inleveren in fase
1?
Arjen Berends en Bob Rutjes
Arjen heeft de sessie zowel leuk als spannend
ervaren. De 1e groep dacht: laten we prijs maar niet
doen. De 2e groep was juist uitgedaagd op hoe dan
wel? Niet alleen de uiteindelijke prijs kun je
waarderen, maar ook de manier waarop de prijs tot
stand komt. En dan komt er wel een prijs uit.

We hebben op een leuke manier geworsteld met
elkaar. Wat komt er bij kijken als je samen een
assessment ingaat? We hebben heel wat uit te
leggen: waar zijn wij als projectteam IJsselbruggen
A12 naar op zoek? Welk team zijn wij? Wellicht
moeten we ons een paar uur open stellen aan de
gegadigden.

Een suggestie is: “neem ons nog mee in een
informatie-dialoogronde”.

Thema 5: Welke flexibiliteit/wat is benodigd
om snel te kunnen schakelen bij negatieve
inspectieresultaten?
Jeroen ter Heurne en Sjoerd Wille
We kunnen een fuck-up night inbrengen (wat heb je
eerder meegemaakt, dat je kunt delen). Een
simulatie waarin een verstoring optreedt en je kijkt
hoe flexibel of juist start een team daar op reageert.
Dat kan veel inzicht bieden.

Thema 2: Wat maakt een goede partner, hoe
kan zij zich onderscheiden in gang 3: waar
op onderscheiden in fase 1?
Ansel Velthof en Maarten Rijsman
De sfeer en het gesprek was open, transparant en
prettig. Wat geven we je aan de voorkant mee? Waar
kunnen wij ons op onderscheiden? Later ook op
procesniveau, zonder al een oplossing te hebben.
Wellicht moeten we fase 2 en 3 omdraaien of
combineren? Kijk naar hoe iemand tot een plan
komt, dan komt het plan vanzelf.

Het onderscheidend vermogen zit waarschijnlijk
meer op vaarwegmanagement. De boodschap die
Tim Bénard en Rob de Bruijn meenemen is: “Denk
meer in prikkels, geef ruimte waar ruimte is, anders
ga je oplossingen onnodig beperken.”

Thema 4: Verkeersmanagement op de 3
bruggen (en onderhoud) gedurende
renovatie: is dit los te zien van de
renovatie?
Tim Bénard en Rob de Bruijn

“Wat is er al veel bepaald!” is de reactie uit
de sessies.

Vanuit de zaal kwamen ook nog wat
opmerkingen
Geschiktheidseisen bij gang 1: voor de markt is het
interessant om te weten welke dat concreet zijn. Dit
komt in de leidraad. Wellicht is het een idee om die
al eerder te communiceren voordat de
aanbestedingsleidraad wordt gepubliceerd?
We constateren dat er geen haast is en er zijn meer
bruggen. Maar hoe kunnen we snelheid creëren? Er
is wel haast vanuit de restlevensduur. De tussenmijlpalen zijn nog niet vastgezet. De eindmijlpaal is
echter wel keihard.

Meerdere bruggen combineren, is dat een optie?
Reactie: Dat is voor nu nog niet haalbaar. We
moeten elkaar hierin wel gaan meenemen in het
vervolg. Koen wijst erop dat men ideeën en
gedachtes kan inbrengen in de online open
consultatie.
Wij kijken terug op een geslaagde middag waarin
veel ideeën en gedachten zijn uitgewisseld. Het
projectteam IJsselbruggen neemt dit nu mee in de
verdere vertaling naar een breed gedragen
aanbestedingsleidraad waarop marktpartijen op een
passende manier kunnen inschrijven en waarin
duidelijk is wat in welke fase van de gegadigden en
het projectteam verwacht wordt.

