Marktsessie Kooymont

Verslag en impressie van de dag
MAF Eventlocation
Haarlem, perron 3a, oktober 2019

Op 15 oktober 2019 verzamelden zich rond de 50
personen voor de Marktsessie van project
Kooymont in MAF Eventlocation op het Station van
Haarlem. Geïnspireerd door de uitnodiging op
TenderNed van het projectteam kwamen zij in de
oude wachtkamer op perron 3a bijeen om met het
team van project Kooymont te sparren over het
aanbestedingsproces volgens het DOENgedachtegoed voor de renovatie van de Kooybrug
en draaibrug Montfoort.

Programma Marktsessie:
•
•
•
•

•
•

Na een korte aftrap gingen de deelnemers met
elkaar in gesprek over thema’s gericht op een
passend aanbestedingstraject. De ontstane
dynamiek en drive, de ideeën en ook de
kanttekeningen, nemen wij als team mee in de
komende periode om te komen tot een breed
gedragen aanbestedingsleidraad.

Opening Carel van Belois
Over DOEN, Marlotte Koster
Voorstellen projectteam door Nick Könitzer
In groepjes langs proces Kooymont en
uitleg thema’s: Remco van Dam en
Lisette de Jonge
5 thema’s in groepen
Plenaire terugkoppeling, open thema en
afsluiting.

Opening Carel van Belois
Na het welkom heten van de aanwezigen, waarbij
meer dan 20 marktpartijen vertegenwoordigd waren,
gaf Carel van Belois, Portfoliomanager van
Rijkswaterstaat in zijn startwoord aan dat het doel
van deze Marktsessie is om mee te denken hoe de
aanbesteding van de renovatie van de Kooybrug en
draaibrug Montfoort het beste aangepakt kan
worden.
In 2015 heeft Rijkswaterstaat samen met de markt de
Marktvisie opgesteld. De Marktvisie kent vier thema’s
die nog steeds gelden en bepalend zijn:
1. We stellen de opgave centraal, allebei en
samen.
2. Een tender, een contractvorm en selectiecriteria
kiezen die echt bij de opgave passen.
3. Eerlijk geld voor eerlijk werk. Het gaat om
kwaliteit en wat het kost, kost het. Dat moeten
we met elkaar kunnen overeenkomen.
4. Samenwerken, echt samen zoeken om de
opgave te realiseren.
Deze vier thema’s leiden niet voor alle projecten tot
dezelfde oplossing. Deze Marktsessie is daarom een
eerste stap om elkaar te ontmoeten en de kans te
bieden om samen input te genereren om tot het
beste passende selectieproces te komen voor deze
twee bruggen.

“We gaan vandaag graag met u
allen in gesprek.”

Voorstellen projectteam door
Nick Könitzer
Projectmanager Nick Könitzer stelde het team van
project Kooymont voor. Nick ziet het als een mooie
en uitdagende keuze om Kooymont op een
innovatieve wijze aan te besteden. Het team heeft
zich de laatste tijd ontwikkeld tot een enthousiaste
groep die graag samen met de marktpartijen aan de
slag gaat. Deze Marktsessie is voor het team een
eerste belangrijke stap.
De technische aspecten van de renovatie van de
Kooybrug en draaibrug Montfoort liggen beide in
handen van Art Warmenhoven (technisch manager).
Hij zal zowel bij de ontwerpfase als de realisatiefase
betrokken zijn.
Voor omgevingsmanagement zijn meer personen
betrokken: Harold Hansen (RWS West Nederland
Noord) en Monique Bouwman (RWS Midden
Nederland). Zij zijn beide omgevingsmanager en
werken nauw samen met Ilja Düren (RWS West
Nederland Noord) en Marcel van Delden (RWS
Midden Nederland), beide in de rol van regisseur
assetmanagement.
Remco van Dam is contractmanager en samen met
contractadviseur Lisette de Jonge gedreven om dit
project op basis van het gedachtegoed van DOEN op
de markt te zetten en te contracteren.
Inkoopadviseur Ron van Slooten staat hen daarin bij.
Tot slot is Hassan Bourguiba als manager
projectbeheersing betrokken bij dit project. Hij ziet
het project ook als kans om op een andere manier
samen te werken en de processen daarop aan te
laten sluiten. Voor een uitgebreider verhaal over het
team is een artikel inzake Teampositionering
opgenomen op TenderNed onder project Kooymont.

Over DOEN

Uitleg over het concept-proces
Kooymont
Voor de Marktsessie zijn door team Kooymont
verschillende concept procesplaten ontwikkeld om
met elkaar in gesprek te raken. Deze procesplaten
geven weer hoe de verschillende fases van het
project er uit kunnen zien en wat dan van welke
partij (gegadigde, Rijkswaterstaat of externen)
verwacht wordt.
Voordat de aanwezigen in subgroepen uit elkaar
gingen, leidden Lisette de Jonge en Remco van Dam
de aanwezigen langs de procesplaten en gaven een
toelichting op de verschillende fasen.

Marlotte Koster van Rijkswaterstaat presenteerde het
gedachtegoed DOEN dat zij als Projectleider van
Project DOEN van begin tot eind zelf heeft mee
ontwikkeld en meegemaakt.
Marlotte gaf aan dat het kennen van de klant, het
weten waar zijn behoeftes liggen en wanneer hij
tevreden is met het eindresultaat een belangrijke
basis vormt. Daarnaast zijn werken vanuit de
gedachte van eerlijk geld voor eerlijk werk, werken
vanuit de bedoeling en samenwerken op basis van
gelijkwaardigheid succesfactoren geweest bij DOEN.
Marlotte benadrukt dat elk projectteam steeds
opnieuw kan bekijken hoe zij het gedachtegoed van
DOEN en die succesfactoren kan inzetten voor de
specifieke vraag, de scope en de uitdaging die in het
project zit. Het is een gedachtegoed, geen blauwdruk.
Mooi dat project Kooymont zich hierdoor heeft laten
inspireren.

De powerpoint presentatie is als bijlage
toegevoegd. Alle info over project
DOEN is hier te vinden:
https://projectdoen.nu/

Allereerst werd uitleg gegeven over de overall
procesplaat (“Aanbestedingstraject project
Kooymont”), gebaseerd op het gedachtegoed van
DOEN en hoe project Kooymont daarop zou willen
voortborduren. Tijdens de themasessies is deze
plaat regelmatig gebruikt, nader toegelicht en
aangevuld met specifieke aandachtspunten.

Wij zitten tijdens de Marktsessie in het voortraject.
Fase 1 staat voor opstellen van de aanbestedingsleidraad en uitnodigen van de markt om zich in te
schrijven via een visiedocument. Daarna gaan 5
partijen door voor fase 2

In fase twee ligt de nadruk op het teamassessment.
Team Kooymont gaat dan met elk team van de 5
gegadigden bijvoorbeeld een dag aan de slag.

In fase 3 verzamelen de 3 overgebleven gegadigden
op basis van dialooggesprekken input om hun
aanpak voor fase 4 te beschrijven. Dit leidt tot de
selectie van 1 gegadigde.

In fase 4 komen team Kooymont en de
geselecteerde gegadigde samen tot een integraal
plan inclusief prijs dat uiteindelijk leidt tot
definitieve gunning.

5 thema’s in groepen

Thema 1: Welke informatie heeft
de markt minimaal nodig voor
een goede inschrijving?
Deze groep heeft zich met name gebogen over de
informatiebehoefte die de markt heeft. Daarbij is
gekeken naar de verschillende fases. Uit deze groep
is veel concrete informatie gekomen waar het
projectteam rekening mee kan houden.

Tijdens de Marktsessie zijn verschillende groepen
gevormd, begeleid door het Kooymontteam. Van
elke themasessie is een verslag gemaakt, mede
gebaseerd op wat door de deelnemers werd
opgeschreven op het tafelkleed van brownpaper.
De volgende thema’s kwamen aan de orde:
1.

2.

3.

4.

5.

Welke informatie heeft de markt minimaal
nodig voor een goede inschrijving?
Art Warmenhoven en Monique Bouwman
2 bruggen in Den Helder en in Montfoort
samen aanbesteden: zijn er synergievoordelen en hoe behalen we die samen?
Harold Hansen en Marcel van Delden
Samenwerking ON en OG als succesfactor:
hoe selectieproces (à la DOEN) inrichten?
Lisette de Jonge en Ilja Düren
Verplichte prijscomponent in aanbesteding:
hoe zonder afbreuk aan eerlijk werk voor
eerlijk geld?
Remco van Dam en Ron van Slooten
Planning aanbestedingsproces: wat inregelen
qua reactietijden en bezwaartermijnen?
Nick Kőnitzer en Hassan Bourguiba

Reacties uit de eerste groep
Fase1








De behoefte van de voorkomende disciplines
(E/W/AI/Civiel/OM) beter in kaart brengen.
Ook een grove inschatting van de effort die
hierbij verwacht wordt. Dit is van belang voor
de partijen die niet alle disciplines in huis
hebben en op zoek moeten naar partners.
De klantvraag en het kader. Is deze al 100%
bekend?
De ambitie van RWS met beide bruggen ter
beschikking stellen.
Wat is de status van de bruggen? Is er inzicht in
het aantal storingen en de aard van de
storingen om een goede inschatting te kunnen
maken van de inzet voor de disciplines?
Up-to-date rapporten/tekeningen. Ook eerlijk
zijn als deze niet aanwezig of verouderd zijn.
Niet zomaar alle rapporten over de balk gooien
bij de tenderfase, maar kort de hoofdzaken uit
de rapporten aangeven.





Criteria aangeven op basis van het RWS profiel
opdat helder is aan welk profiel het ON team
moet voldoen. Dan kan de markt zoeken naar
een team dat het team van RWS kan
versterken.
Is er externe begeleiding gedurende het
project, zodat iedereen ervan kan leren?








Aangeven wat RWS verwacht in het
visiedocument. Ervaring is dat de bedrijven een
document schrijven naar beste weten, maar dat
dan wordt er gezegd dat RWS het anders
bedoeld had. Geef de marktpartij een kans om
1 op 1 een dialoog aan te gaan om te praten
over het Visiedocument. Dit werkt twee kanten
op en laat sneller zien of er een klik is.
Het harde deel is niet moeilijk voor de markt.
Hier gaat het meer om het zachte deel en hoe
beoordeel je dat? Wees daar eerlijk in en geeft
aan waarom een partij wordt afgewezen en een
ander wel doorgaat.
Dialoog aangaan met elkaar over het
visiedocument.
Commitment vanuit RWS om niet te ruilen van
mensen in het team.

Fase 2


Fase2










De grootste uitdagingen m.b.t. de omgeving
aanleveren.
Profielschets van het RWS team naar fase 1
verschuiven.
Een vergoeding afspreken nadat de vijf partijen
zijn geselecteerd. Dit omdat er dan best veel
van de vijf partijen wordt verwacht in aanloop
naar fase 3 qua tijd en inzet van mensen.

Uitsmijter:
Iedereen wil DOEN en een aantal
kunnen het!




Met de vijf partijen een ‘speeddate’ houden per
partij en dan ook per IPM rolhouder (dus 5
dates per IPM-rol houder en dan 5x)
voorafgaand aan de inschrijving van fase 2.
Een moment inplannen waarbij de 5 partijen
apart kunnen praten met de klant(en).
Meerdere dialoogmomenten en niet één. Na de
‘speeddate’ nog een echte date, zodat je kunt
verifiëren of je inderdaad goed zit. Misschien
heeft iemand bij de eerste ontmoeting wel een
slechte dag.
Maatje vind je niet op papier, wel met play &
meet.
Assessment op samenwerking door een derde
laten uitvoeren.

Fase 3


‘Stresstest’ zodat je kunt zien wat er met de
teams gebeurt in deze situaties.

Aanvullingen uit de tweede groep
Fase 1




Geef aan wat het team van RWS te bieden
heeft, zodat de markt hierop kan aansluiten.
De persoonlijke visies van de teamleden op
DOEN op hoofdlijnen. Later bij fase 2 kunnen
dan de profielen worden gegeven.
Wat meer details m.b.t. de harde kant (nieuwe
val, of renoveren).

Al met al een themasessie waarin veel besproken is
en input is meegegeven waar team Kooymont mee
verder kan.

Thema 2: Twee bruggen in Den Helder en
Montfoort samen aanbesteden: zijn er
synergievoordelen en hoe behalen we
die samen?
Deze groep stond stil bij wat wel en niet tot synergie
kan leiden bij de aanbesteding van twee bruggen.
Hierbij is gekeken naar zowel de technische kant
(ontwerp én realisatie), de omgeving en ook de
samenwerking en procesbeheersing. Er werd zelfs
gesteld: kunnen we niet meer dan twee bruggen
combineren.

Voordeel van synergie is dat je alles maar één keer
hoeft uit te vinden/te doen.
Synergie is te vinden in:
1. Techniek
2. Omgeving
3. Samenwerking (!).
Synergie is het minst gemakkelijk te vinden op
technisch vlak, wanneer de (technische) verschillen
tussen de bruggen groot zijn. De meeste synergie is
te verwachten op omgeving en samenwerking.
Het voordeel van synergie in samenwerking is vooral
groot als deze optimaal is en hier voor langere tijd in
meerdere opdrachten invulling aan gegeven kan
worden.

Output uit de 1e groep
De markt ziet synergie in het samenvoegen van de
Kooybrug en draaibrug Montfoort in één contract
zonder percelen.

Voordelen:
De voordelen van twee bruggen in één
contract/opdracht: Synergie zie je daar waar het kan.
De mate van synergie is afhankelijk van de mate van
overeenkomst van de klanteisen van de verschillende
bruggen; hoe groter de overeenkomst, hoe groter de
synergie.
In de opdracht van de twee bruggen worden twee
verschillende klanten gezien: Regio RWS-WNN en
RWS-MN. Niet onoverkomelijk maar verdient wel
extra aandacht.

De samenwerking in uitvoering
De suggestie wordt gedaan om de opdrachten van de
twee bruggen na elkaar te doen en niet tegelijkertijd;
hiermee kun je gebruik maken van de ervaring/het
leren van de eerste brug (overlap is wel mogelijk).
Daarbij wordt ook als voordeel aangegeven dat je
capaciteitsinzet minder gaat pieken.
Er wordt een opmerking gemaakt over het
(regel)regime van RWS. Onderaannemers hebben
vaak een behoorlijke kluif aan de veiligheidseisen van
RWS. Kan hier wat aan gedaan worden? Reactie:
veiligheidseisen blijven belangrijk en er kan niet van
afgeweken worden. Er wordt opgemerkt dat de
hoofdaannemer in de begeleiding van de
onderaannemers een belangrijk rol speelt.

Mixed team
Het idee van een mixed team wordt aan de markt
voorgelegd. Is dat een optie?
Antwoord: jazeker, kies voor de meest geschikte
persoon voor de positie in het IPM-team,
onafhankelijk van organisatieafkomst. Daarbij wordt
wel opgemerkt dat dit met name in de ontwerpfase
geschikt is en minder in de uitvoeringsfase.

Aanvullingen 2e groep op dit thema
Synergie vooral in de ontwerpfase, minder in de
uitvoering.
Investeer in meerdere projecten: synergie ontstaat
wanneer je meerdere, vergelijkbare projecten
gezamenlijk en achter elkaar oppakt.

Mixed team
Op een mixed team wordt positief gereageerd. Ook
hier wordt gesteld om de meest geschikte persoon
de rol te geven zonder daarbij eerst te kijken uit
welke organisatie deze persoon komt. Er ontstaat wel
een discussie over mogelijke juridische gevolgen bij
geschillen. Conclusie: juridisch kun je geschillen in het
mixed team niet van tevoren regelen. Wel door af te
spreken hoe je een geschil wilt aanpakken. Je moet
dit overigens wel op hoger niveau
afspreken/afstemmen.

Meerdere bruggen
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is of andere
bruggen kunnen worden gecombineerd. De markt
ziet wel verschillen in de bruggen zelf en in de
omgeving (verschillende regio’s).
Markt is positief over de aanpak van DOEN. Men is er
wel klaar mee om de strijd iedere keer aan te gaan.
Daarbij wordt ook geconcludeerd dat er nog heel
veel opdrachten van RWS komen over o.a. het V&R
programma. Er wordt gevraagd of raamovereenkomsten mogelijk zijn. Dan ben je als aannemer ook
eerder bereid om te gaan investeren. Reactie hierop
is dat gezien het aantal opdrachten die er aankomen
het sowieso verstandig is om te investeren.

Thema 3: Samenwerking ON en OG als
succesfactor: hoe selectieproces (à la
DOEN) inrichten?
In deze groep is ingezoomd op het voorgestelde
assessment en hoe dat op een zorgvuldige wijze in
een aanbesteding past. Het samenstellen van het
team van de gegadigde was een veelbesproken
onderwerp. Ook is hier stilgestaan bij de gedachte
om de beoordeling van fase 2 mee te nemen en te
koppelen aan de beoordeling van fase 3. En wat
betekent het zoeken van een maatje nou eigenlijk?
Na een kort voorstelrondje vertelt Lisette de Jonge
iets over het selectieproces om te komen tot een
maatje. Een van de vragen die wij als RWS graag aan
de markt willen stellen, is de volgende: “wat vind je
ervan als we de resultaten van het samenwerkingsassessment ook mee laten wegen in de totale
beoordeling van de volgende fase, dus tezamen met
het Plan van Aanpak?”. De deelnemers waren
unaniem van mening dat de assessmentresultaten
een belangrijke indicatie zijn voor de toekomstige
samenwerking, en dus moeten worden meegenomen
in de beoordeling van de daarop volgende fase.

Er was een deelnemer aanwezig die heeft
meegedaan aan het assessment van het project
DOEN: de Nijkerkerbrug. Deze deelnemer vertelde
dat de sessie erg intensief was, en hij de
terugkoppeling uit het verslag van het assessment
erg herkenbaar vond. Er werd o.a. beoordeeld op
intermenselijk contact en communicatie. Door de
terugkoppeling van de resultaten was het voor hem
een leerzame ervaring, ook al heeft de tenderfase
niet geleid tot een opdracht.

Alle deelnemers waren het er ook over eens dat er
een ondergrens gehanteerd moest worden. Na het
samenwerkingsassessment van fase 2 moet RWS niet
per se 3 partijen door laten gaan, maar misschien
alleen die partijen die voldoende hoog scoren (ook al
zijn het er misschien maar 2).
Als geen van de partijen voldoende hoog scoren, dan
kan het ‘wachtkamer’-principe toegepast worden,
waarbij nogmaals gekeken wordt naar marktpartijen
uit fase 1. Het risico bestaat wel dat de markt niet
gaat wachten op dit project. De capaciteit van de
markt is een issue, er zijn veel opdrachten vanuit
diverse overheden.

Teamsamenstelling
Er bestaan veel vragen over de samenstelling van het
projectteam. Hoe kun je als maatje waarborgen dat
je steeds met hetzelfde team aan tafel zit als de
personeelsbezetting continu aan veranderingen
onderhevig is? Welke persoonlijkheden matchen?
Wat als iemand zijn dag niet heeft tijdens het
assessment?
De marktpartijen hebben veel behoefte aan
informatie over het RWS-projectteam. Gaat RWS nog
een teamprofiel opstellen? Een andere deelnemer
opperde om gezamenlijk een managementdrivessessie te ondergaan, om zodoende te onderzoeken of
de persoonlijkheden binnen de projectteams bij
elkaar passen.

Koppelen beoordeling van Plan van
Aanpak en assessment
Een andere deelnemer merkte op dat je de
assessmentresultaten zeker moet meenemen in de
boordeling samen met het Plan van Aanpak, omdat
er in een rollenspel zoveel gebeurt met de
deelnemers dat echt waardevol is voor de
toekomstige samenwerking. Wanneer RWS in fase 3
enkel een beoordeling vormt door de ingediende
Plannen van Aanpak, bestaat het risico juist dat het
gebrek aan samenwerkingsvaardigheden wordt
gecompenseerd in het Plan van Aanpak, terwijl dat
niet gunstig is voor het eindresultaat.

Er wordt toegelicht dat RWS met een IPM-team
werkt, waarin de vijf aandachtsvelden verdeeld zijn
over vijf rollen. Het is aan het maatje om hier zelf
invulling aan te geven, dit hoeven niet dezelfde vijf
IPM-rollen te zijn als deze aandachtsvelden maar
belegd zijn.

Selectiecriteria

Doorlooptijden

De markt heeft ook veel behoefte aan transparantie
in het gehele selectieproces. Welke selectiecriteria
worden gehanteerd en worden de resultaten ook
achteraf gedeeld? Vooral het samenwerkingsassessment wordt ervaren als een black box. Uitleg
hierover in een later stadium is erg welkom.

Er wordt een opmerking gemaakt over
doorlooptijden. Er zijn veel opdrachten voor de
markt nu en in de toekomst, dus het is belangrijk
om de tenderfase van een DOEN-project compact
en kort te houden. Een ander risico waar RWS
rekening mee moet houden, is dat de afvallende
partijen bezwaar kunnen maken en een kort
geding kunnen aanspannen. Een deelnemer vindt
dit ‘oud gedrag’ waar de marktpartijen juist vanaf
moeten stappen. Het draait in een DOEN-project
om transparantie en vertrouwen.

Omgekeerd stelt RWS juist de vraag aan de
marktpartijen: “op welke criteria zou je beoordeeld
willen worden op het gebied van samenwerking?”.
De criteria stressbestendigheid, communicatie en
verwachtingsmanagement worden genoemd. Het is
belangrijk om te onderzoeken hoe de projectteamleden omgaan met verschillende belangen.

Het lijkt alle partijen een goed idee om tijdens het
assessment een gezamenlijke casus uit te werken
waarin getoetst kan worden hoe we onderling
omgaan met stress en veranderende
omstandigheden. Volgens sommige andere
deelnemers moet voorkomen worden dat er harde
selectiecriteria worden gesteld, om ‘toneelstukjes’
van de marktpartijen te vermijden.
In de sessie komen ook veel vragen naar voren over
de objectiviteit van het assessment door een
externe beoordelaar. Is die externe beoordeling
doorslaggevend of is het juist belangrijk hoe de
projectteamleden zelf de samenwerking hebben
ervaren tijdens het assessment? Een aantal keren
kwam ter sprake dat de marktpartijen behoefte
hebben aan het herijken van de samenwerking op
een later moment (na het Plan van Aanpak) middels
een assessment.

Maatje
Enkele deelnemers hadden vraagtekens bij het
woord ‘maatje’. In hoeverre ben je echt een
maatje van elkaar als de ene partij de andere partij
na elke ronde beoordeelt? Alle deelnemers zien
het DOEN-gedachtegoed als een kansrijke
toevoeging in het landschap van aanbestedingen.
We kijken uit naar een vervolg op deze eerste
kennismaking.

Verschillende opties ter tafel
Een financieel hoofdstuk in het plan van aanpak is
onvoldoende voor gunning op prijs-kwaliteit. Ook dit
wordt gezien als een kwalitatief aspect.
De voorkeur gaat er bij de meerderheid naar uit om
de prijscomponent zo laat mogelijk in het proces in
te voegen (fase 3). Hiermee blijft de focus op
selectie in samenwerking zo lang mogelijk overeind.

Thema 4: Verplichte prijscomponent in
aanbesteding: hoe zonder afbreuk aan
eerlijk werk voor eerlijk geld?
In deze groep speelde het onderwerp van de
prijscomponent die volgens de wet- en regelgeving
onderdeel moet zijn van een aanbesteding.
Hierover was best veel discussie en hierover zal het
team van Rijkswaterstaat nog nader onderzoek
doen. Logisch omdat dit een nieuw fenomeen is
dat bij project DOEN destijds nog niet speelde.
In deze groep is stilgestaan bij het onderwerp
‘prijscomponent in de aanbesteding’. Het is
immers niet toegestaan om voor 100% op kwaliteit
te gunnen. Er moet een prijscomponent in het
selectieproces worden toegevoegd dat onderdeel
van de inschrijving uitmaakt. RWS is op zoek naar
de verhouding prijs-kwaliteit, de fase waarin dit
moet plaatsvinden en het onderdeel waarvoor de
prijs bepaald moet worden.

Nader onderzoeken
Er wordt opgemerkt dat er in 2019 een aantal
werken is of wordt aanbesteed door Provincie of
Gemeente waar prijs geen onderdeel van de
inschrijving vormt. RWS zoekt uit of deze partijen
het probleem hebben omzeild, het hebben
opgelost, of het probleem nog niet onderkend
hebben.

Er wordt voorgesteld om fase 4 af te prijzen.
Aangezien dit met het oog op kwaliteit een kritische
fase in het proces vormt, moeten uitsluitend de
uurtarieven worden afgeprijsd en niet de
hoeveelheden. Een andere mogelijkheid zou zijn om
de kosten voor fase 4 gezamenlijk (OG-ON’s) te
bepalen en juist niet te concurreren. Dit past
misschien beter bij eerlijk geld voor eerlijk werk.
Ook kan men denken aan een cafetariamodel. Een
lijst met eenheidsprijzen te gebruiken bij realisatie.
Dit heeft in ieder geval voldoende massa.
Een andere mogelijkheid is om de staartkosten
(AK+W&R) onderwerp van de prijscomponent te
maken. Verder is het beprijzen van de renovatie van
een standaard brug ter sprake gekomen.
Om prijsduiken te voorkomen kan gekozen worden
voor bodem- en plafondprijzen.
Tenslotte wordt verzocht om goed na te denken om
voorfinanciering van de markt zo laag mogelijk te
houden. De besproken mogelijkheden worden door
het team van project Kooymont nader beschouwd.

Thema 5: Planning
aanbestedingsproces: wat inregelen
qua reactietijden en
bezwaartermijnen?
In deze groep is stilgestaan bij de planning van de
aanbesteding en wat wel en niet haalbaar is voor
de gegadigden. Duidelijk werd dat sommige
aanwezigen in de eerste fase wat meer tijd wensen
om te komen tot het beste team en de beste
partners. Juist omdat samenwerking zo belangrijk
is in de selectie. Verder is de markt bereid om
realistisch om te gaan met bezwaartermijnen.
Het thema Planning aanbestedingsproces werd
eerst kort toegelicht en vervolgens spraken de
marktpartijen in een interactieve sessie over de
volgende vragen:
Vinden jullie de huidige aanbestedingsplanning
realistisch?
Sommige marktpartijen vinden de huidige
aanbestedingsplanning wel realistisch, anderen
twijfelen. Men maakt zich voornamelijk zorgen
over de tenderkosten/ compensatievergoeding en
het aanhaken van hun ‘project’-team, want het
aanbestedingstraject van het project Kooymont zal
best lang gaan duren “ca. 2 jaar”.
Hoeveel tijd is er volgens jullie nodig om een
partner(s) te vinden?
De meeste gaan uit van een periode van +/- 6
weken.
Hoeveel tijd hebben marktpartijen nodig vanaf
moment publicatie tot inschrijving?
De meningen over dit punt lopen uiteen. De ene
groep vindt 6 weken best haalbaar, de andere
groep gaat uit van een periode van minimaal 2
maanden om partners te vinden en tegelijkertijd
een aantal documenten t.b.v. de inschrijving op te
kunnen stellen.
Hoeveel tijd hebben jullie nodig om van fase 2
naar fase 3 over te gaan?
In fase 2 blijven maar vijf inschrijvers over. In deze
fase worden assessments met die vijf partijen
gehouden.

Hiervoor schatten marktpartijen in dat minimaal
1,5 maand voorbereidingstijd nodig is (de
combinatie heeft tijd nodig om met (externe)
partners een team te vormen): 1 maand voor de
interviews en +/- 0,5 maand voor de
evaluaties/terugkoppelingen. Uiteindelijke is de
inschatting 2,5 tot 3 maanden.
Kunnen jullie de doorlooptijd van fase 3 tot fase 4
inschatten?
Hierover waren de marktpartijen kort: inschatting
voor die concurrentiegerichte dialoog met 3
partijen wordt ingeschat op ca. 3 maanden.
Kunnen jullie de doorlooptijd voor fase 4
inschatten?
In de 1e ronde was het heel erg lastig om tijd in te
schatten voor de overgang van fase 3 naar fase 4
(scope afbakening/gunning). Maar in de 2e ronde is
een globale inschatting gemaakt van +/- 8
maanden. In deze overgangsfase zal de focus met
name liggen op interne teambuilding, scope
afbakening, opstellen specifieke/contracteisen, in
kaart brengen risicoverdeling, opstellen
voorontwerp document en organiseren van interne
besprekingen/afstemming over de opgestelde
stukken.

Is het mogelijk om de bezwaartermijn in te korten
(o.b.v. een gentlemen’s agreement)?

Korte reacties uit de themagroepen
van de begeleiders:

In beide rondes had men geen moeite met het
inkorten van de bezwaartermijn van 10 naar 5
werkdagen. Er werd zelfs geopperd om geen
bezwaartermijn toe te passen, immers – zo was de
redenatie - hoe kan men nog (langer)
samenwerken na het indienen van bezwaren? Juist
het gedachtegoed DOEN is op samenwerking en
vertrouwen gebaseerd, aldus enkele marktpartijen.

Tot slot volgde tijdens de plenaire afsluiting nog
een korte terugkoppeling uit de themagroepen
door de begeleiders.

Het inkorten of zelfs niet toepassen van een
bezwaartermijn valt en staat met de mate van
objectiviteit van criteria.
Aanvullende vragen/opmerkingen uit de markt
Er wordt over ons maatje gesproken, waarom niet
meerdere maatjes m.a.w. Kooymont splitsen in 2
percelen? Uit efficiëntie oogpunt is geadviseerd
om Kooybrug en Draaibrug Montfoort samen te
voegen tot één project/contract. Hierbij hebben
onder andere de volgende beslissingsfactoren een
rol gespeeld: capaciteitsefficiëntie, doorlooptijd
aanbestedingstrajecten en omvang van beide
projecten.
Als project Kooymont onder de vlag van één
contract gaat, is het mogelijk om de bruggen
parallel te realiseren?
Het is niet persé noodzakelijk om beide bruggen
parallel te realiseren maar er zal wel rekening
gehouden moeten worden met de mijlpalen die
met interne/externe stakeholders zijn gemaakt.
Wie neemt het risico voor de tenderkosten?
RWS gaat serieus nadenken over tegemoetkoming
in de tenderkosten.

Fase 1: Welke informatie heeft de markt
minimaal nodig voor een goede inschrijving?
Art Warmenhoven

De groep was enthousiast. Wat betreft het
visiedocument heeft de groep nog extra info nodig
voor de verdiepingsslag, ook voor het formeren
van het juiste team. Speeddaten voor fase 2 is een
waardevolle aanvulling. Voor fase 3 wil de groep
graag meer inhoud, detailinformatie.
Fase 2: 2 bruggen in DH en MF samen
aanbesteden : zijn er synergie-voordelen en
hoe behalen we die samen? Harold Hansen

Iedereen zag kansen, weinig bedreigingen. Wel
leeft de vraag wat een mixed team precies
inhoudt?
Fase 3: Samenwerking ON en OG als
succesfactor: hoe selectieproces (à la DOEN)
inrichten? Lisette de Jonge

Samenvoegen van fase 2 en 3 in de beoordeling
wordt als zinvol ervaren. Wellicht moet ergens een
herijkingsmoment worden ingebouwd. De vraag
werd gesteld of we ook de technische achtergrond
toetsen? Het inzetten van een assessment wordt
als positief ervaren. Samen vormgeven en
transparantie zijn daarbij beide erg belangrijk.
Fase 4: Verplicht prijscomponent in
aanbesteding: hoe zonder afbreuk aan eerlijk
werk voor eerlijk geld? Remco van Dam

Het was een enthousiaste groep! Iedereen is klaar
met het gedoe rondom tenders. Prijscomponent is
geen oplossing, past eigenlijk niet bij gedachtegoed
van DOEN. Er zijn nu ook al gemeentes en
provincies die op deze manier aanbesteden,
gunnen op kwaliteit.

Fase 5: Planning aanbestedingsproces: wat
inregelen qua reactietijden en
bezwaartermijnen? Nick Könitzer

Plenaire terugkoppeling, open thema
en afsluiting

Marktpartijen intern de kans geven om elkaar te
kunnen vinden. En hier termijnen aan koppelen.
Tijd = geld. Hoe verhouden zich de selectiecriteria
per fase tot de mate van objectiviteit? Moeten we
de bezwaartermijn inkorten?

Na de themasessies is door de dagvoorzitter
Machiel Willemsen van Multividuals aan de aanwezigen gevraagd welke onderwerpen of vragen zij
nog hadden. Hieronder volgt een opsomming van
wat nog in de hoofden speelde. Op sommige
vragen is ter plekke al een antwoord gegeven. Op
andere vragen nog niet. Deze neemt team
Kooymont wel mee in de verdere planvorming.
Vragen uit de groep:





Is er een onderscheid in contractvorm tussen
de verschillende trajecten? Antwoord: dit
gaan we samen bedenken.
Worden de uitkomsten van de Marktsessie
teruggekoppeld? Antwoord: ja, deze worden
gedeeld op TenderNed.
Hoe gaan we het prijsdeel invullen voor stap 2?
Antwoord: We gaan het prijsdeel samen
invullen tijdens fase 4.
Wat wordt er gedaan met lessons learned van
project DOEN? Nemen jullie deze mee in dit
traject? Antwoord: we nemen de lessen zeker
mee in dit traject.
Alle projectinfo en lessons learned staan op de
volgende site: https://projectdoen.nu/ en is
vrij toegankelijk voor iedereen om te bekijken.
Inmiddels is er ook een evaluatie van het
eerste vervolg-project bij RWS op DOENNijkerkerbrug: het project Krib- en
Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Zij
hebben zeer onlangs ook een evaluatie van
hun aanbesteding afgerond. Ook deze lessen
zullen we meenemen.

Afsluiting
Wij kijken terug op een geslaagde ochtend waarin
veel ideeën en gedachten zijn uitgewisseld. Team
Kooymont neemt dit nu mee in de verdere
ontwikkeling van een breed gedragen
aanbestedingsleidraad waardoor marktpartijen op
een passende manier kunnen inschrijven en waarin
duidelijk is wat in welke fase van de gegadigden en
van team Kooymont verwacht wordt.
Naar verwachting wordt deze leidraad begin 2020
op TenderNed gepubliceerd. Alle informatie over
deze tender die in de tussentijd beschikbaar komt,
zal ook via dit kanaal gedeeld worden.

