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GEZOND AANBESTEDEN VOOR GOEDE GEBOUWEN

Waar zouden we zijn

Architectuur is belangrijk, maar architectenbureaus hebben het moeilijk. Toch
verdient elke ontwerp- en bouwopgave de architect die het beste bij de opgave
past. Onduidelijkheid over de wijze van selecteren leidt tot ergernis. Wat zijn
goede afspraken om tot zaken te komen? Tijd voor een goed debat!
OVER AANBESTEDINGEN
Roger Tan, bestuurslid BNA en directeur Broek
Bakema trapt af: “Het klagen over aanbestedingen is
van alle tijden. Is het gedrag van architecten en hun
opdrachtgevers rationeel of irrationeel? Architecten
hebben de neiging om meer te leveren dan gevraagd
wordt en dat zonder vergoeding. Hoe kunnen we
dat thema met opdrachtgevers en adviseurs bespreekbaar maken? En wat is vanuit het oogpunt
van leveranciers een reële vergoeding, waarbij de
basis een realistische uitvraag is. Dat thema willen
we vanuit de BNA helder op tafel krijgen.” Richelle
de Jong: “Er wordt wel veel geklaagd, maar een groot
voordeel van Europese aanbestedingen is dat andere
dan de bekende scholenbouwers (zoals dat vroeger
ging via bestaande contacten), de kans krijgen in te
schrijven. Dat genereert kansen om nieuwe werkvelden te ontdekken en je bestaande netwerk uit te
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breiden. De markt is daarmee opener geworden.”
Kees Willems schudt zijn hoofd: “Nee, het systeem is
nu juist veel meer gesloten.” “Het systeem is transparant; de regels worden door de opdrachtgevers zelf
opgesteld. Ervaring werd vroeger ook gevraagd door
opdrachtgevers. Binnen het Europese selectiesysteem
zijn er nu ook waar weinig tot geen ervaring wordt gevraagd door opdrachtgevers die dat aandurven”, stelt
Richelle. “We merken wel duidelijke verschillen met
betrekking tot de eisen in de gunningsfase en soms
zijn die multi-interpretabel. Een heldere richtlijn
zou opdrachtgevers kunnen helpen te bepalen wat
zij nodig hebben om de juiste architect te selecteren. Vraag je een bureaupresentatie, een visie of een
schetsontwerp.” Jan Willem van Kasteel: “Het gaat
dus om bewustwording, je moet bewust zijn wat je
vraagt. Soms ga je al een richting op zonder dat er een
dialoog is geweest.”

BESTUUR EN BELEID

zonder architectuur?

DEELNEMERS DEBAT

OVER VERWACHTINGEN
Bram van der Kleij: “Dat speelt al wanneer je de
leidraad opstelt en de vraag van de opdrachtgever
helder probeert te krijgen. Want opdrachtgevers
kunnen een niet realistische ambitie hebben.”
Kees: “Het gaat mis bij de presentatie en beoordeling ervan. Er wordt bijvoorbeeld een visie gevraagd,
waarbij sommige architecten dan met een maquette
komen. Veelal niet deskundige leden van de beoordelingscommissie laten zich dan verleiden, net als met
het kopen van auto’s. Al die extra’s trekken je over de
streep.” Jan Willem reageert: “Het prisoners dilemma,
ga je daar wel of niet in mee.” Titia Luiten: “In een
periode van schaarste is het lastig om je in te houden,
omdat je moet overleven.” Ieke Koning reageert:
“Wil je als architect dan beperkt worden?” Titia knikt:
“Ik twijfel, maar ja, een heldere leidraad voor opdrachtgever, adviseurs en architecten zou helpen.
Het moet bij een presentatie of visie bijvoorbeeld
duidelijk zijn dat tekeningen of maquettes niet meedoen. Architecten willen een potentiële opdrachtgever verleiden en gaan daarin vaak veel verder dan
proportioneel is voor de uitvraag.” Erik Kooij vult aan:
“Ik vind dat in de eerste ronde vijf offerten vragen
al veel is. Je kunt beter vanuit drie visies kiezen dan

· Roger Tan
· Titia Luiten
· Huub Frencken
· Richelle de Jong
· Sander Ros
· Kees Willems
· Erik Kooij
· Ieke Koning
· Bram van der Kleij
· David Bouwer
· Jan Willem van Kasteel
· Sibo Arbeek

vanuit vijf. En bekort de tijd dat
architecten kunnen reageren.
Vaak is dat zes weken waardoor ze toch weer te lang gaan
broeden. Maak er twee weken
van, dan krijg je een heel andere
dynamiek.” Richelle lacht: “Je
hebt wel gelijk, maar concepten
bedenken is nu juist ook één van
de leuke aspecten van ons werk.
Het gaat er om dat de opdrachtgever de juiste vraag weet te
formuleren om de voor de betreffende opgave geschikte architect te kunnen selecteren; of dat nu een
bureaupresentatie is, een visie of een schetsontwerp,
die opgave vervolgens scherp omschrijft en zich bewust is van de hoeveelheid werk die de verschillende
opties vergen.”
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OVER EEN TRANSPARANT PROCES
Huub Frencken: “Adviseurs maken vaak een
uitgewerkt programma van eisen, voordat de
architectenselectie plaats vindt. Wij merken regelmatig dat de opdrachtgever onze visie deelt, maar
belemmerd wordt door wat er al ligt.” Erik knikt:
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Kees Willems

“Waarom presenteert de opdrachtgever zich niet
aan de architect? Hij verschuilt zich vaak achter de
leidraad en dat maakt het lastiger om een ontwerp te
maken dat aansluit op de wensen van de gebruikers.”
Ieke: “Die discussie loopt nu binnen ons bureau; hoe
kun je elkaar eerder versterken. Tegelijkertijd is het

“Uiteindelijk gaat het er om wat een proportio
nele vergoeding voor een realistische uitvraag is.”
voor de visievorming van de opdrachtgever belangrijk om een veilige discussie te voeren, voordat je de
vraag naar de markt brengt.” Kees reageert: “Juist de
architect is in staat om met zijn ruimtelijke manier
van verbeelden dat proces van onderwijsvernieuwing
op gang te brengen.” Huub vult aan: “Vorige week
nam ik een potentiële opdrachtgever mee naar een
school die ik heb ontworpen. Ze willen eigenlijk een
traditioneel concept, maar vonden het gebouw met
zijn open structuur prachtig. Over twee weken moet
ik presenteren, maar dan is de basis wel weer het programma van eisen.” Sander Ros: “Het kan anders; we
doen nu mee in een selectietraject met drie architecten. De opdrachtgever komt bij ons bureau langs om
een eerste indruk te krijgen en met het team hebben
we over een week een interactieve workshop. Dat
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maakt het proces veel productiever en inspirerender.”
Bram: “Ik vind in de 1e fase van de aanbesteding (het
selectieproces) moodboards te vluchtig en zie niet
direct de meerwaarde van een plaatje bij de aanbesteding, omdat die niet volgens een dialoog tot stand
is te komen.” Kees knikt: “Je wordt geselecteerd op
basis van de beste fotograaf.” Jan Willem: “Maar vertel
me dan hoe je van 40 aanbieders terug gaat naar een
selectie van vijf architecten.” Richelle reageert: “Maar
daar ligt het probleem niet. Je kunt die aanbesteding
gewoon niet 100% objectief krijgen. Het aandachtspunt zit vooral in de fase van gunning.” Roger knikt:
“En daar onderscheiden we vier aspecten: wat wordt
er gevraagd, wat is een proportionele vergoeding bij
de vraag, wat zijn de beoordelingscriteria en tenslotte zijn het eenzijdige voorwaarden of is een dialoog
mogelijk.”

OVER VISIE EN REALISME
Titia: “Het woord visie is multi-interpretabel. Er
moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen een visie, een schetsontwerp en een voorlopig
ontwerp. Daar ligt een rol voor adviesbureaus om
daarin scherp te zijn.” “Maar onze opdrachtgever is in
de praktijk een aantal personen met verschillende belangen”, stelt Huub, ”zoals de stedenbouwkundige, de
wethouder en de schooldirecteur.” Sander reageert:
“Een architect is per definitie 360 graden gericht; je
hebt nu eenmaal met verschillende perspectieven
te maken. Dat maakt juist kwaliteit.” Kees verder:
“Er mag nog wat gebeuren aan de realiteit van de
uitvraag. Opdrachtgevers hebben een normbudget,
maar verwachten een geweldig gebouw dat ook nog
eens heel duurzaam is en goedkoop in het onderhoud.” David: “Je moet durven zeggen dat het niet
haalbaar is en daar ligt zeker ook een taak bij ons, ook
om de opdrachtgever te beschermen tegen te hoge
verwachtingen.” Titia: “Wij willen graag het eerlijke
verhaal vertellen, maar niet elke opdrachtgever wil
dat horen. Dan staat de volgende architect de prachtigste verhalen te vertellen en daar zijn opdrachtgevers gevoelig voor.” Roger knikt: “Wij houden een
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trend, maar onze ervaring is dat er juist veel aandacht
wordt besteed aan de rol van de architect.” Kees knikt:
“Ik denk juist dat wij als beroepsgroep veel van kundige aannemers in vaak complexe opgaven kunnen
leren. Daarbij zien zij steeds vaker het belang van de
architectonische component in de selectie.” Titia: “En
aannemers zijn vaak kritischer dan architecten. Ze
trekken sneller conclusies als de acquisitie inspanningen en de opbrengsten niet met elkaar in balans zijn.”
Titia Luiten, Jan Willem van Kasteel

assessment in een tender, waarbij we beoordelen of
de ambitie wel in lijn is met het budget en de ambities. Als dat niet zo is trekken we ons terug.”
Roger: “Het is een samenspel van alle actoren; budget,
een realistische uitvraag en een heldere leidraad.”
Bram: “Het afgelopen jaar waren de budgetten krap
en de verwachtingen niet altijd realistisch. Dan moet
je wel even zoeken om tot een realistisch maar sober
en doelmatig niveau te komen.” Kees: “Als het budget
te krap is zou je het project niet in de markt moeten willen zetten.” David: “Het gaat vooral om meer
transparantie; als we weten dat het budget krap is
zoeken we een architect die helpt om het maximale
eruit halen. Misschien moet je dan meer een aanpak
ontwikkelen waarbij je binnen een teamverband tot
een maximaal resultaat komt. Dan richt je je meer
op het proces na de aanbesteding.” Titia: Goed idee,
maar wij maken een dergelijke werkwijze zelden mee.
Bovendien moet dan ook dat criterium doorslaggevend zijn in de beoordeling. En minder het ‘mooie
plaatje’.” Huub: “Toch vind ik dat onze rol onder
druk staat, omdat Design & Build aanbestedingen
rechtstreeks naar de aannemer gaan.” Roger daarop:
“Dat is binnen innovatief aanbesteden inderdaad een

Wat is een visie?

OVER HET VERDIENMODEL
“Toch is ons verdienmodel slecht”, stelt Titia. “Europese aanbestedingen hebben zaken wel transparant
gemaakt, maar acquisities kosten veel geld en inspanning. Daarin verschillen we van andere branches,
omdat ons product gelijk onze kernkwaliteit is; we
geven onze intellectuele eigendommen heel snel weg.
Kees: “Als je een constructeur te weinig geeft krijg je
te veel staal, want dan hoeft hij minder te rekenen.”
Huub: “Mogelijk helpt het om het honorarium vast te
zetten. Door bij elke opgave te benchmarken kun je
het fixeren. Als het honorarium reëel is doe je meer
recht aan de inspanning van alle partijen. Dat werkt
al goed in het buitenland.” Roger: “Uiteindelijk gaat
het er om wat een proportionele vergoeding voor een
realistische uitvraag is. Vaak is een bureaupresentatie
geven aan de hand van referenties al genoeg, waarbij
je geen renders, geen maquettes en geen schets mag
inleveren.” Sander is het hiermee eens, maar geeft aan:
“Ik zou de op te leveren stukken niet inperken, maar
wel de voorbereidingstermijn sterk terugbrengen.
Bureaus willen zich op een bepaalde manier uiten.”
Kees: “Maar dat maakt het juist niet transparant, als
je een maquette maakt ben je aan het ontwerpen.”
Ieke knikt: “Dan begrijp je ook precies waarom we
jullie nodig hebben. We moeten redelijkheid vertalen
naar inspanning en vergoeding en daarin moeten we
de opdrachtgever leiden.” Kees vult aan: “Dat werkt
goed bij een bewust bekwame opdrachtgever, maar
niet bij een onbewust onbekwame opdrachtgever. Die
moet je toch meer sturen en daar kan een vergoeding
helpen om bewuster de selectiefase in te gaan.”
OVER DE RICHTLIJN
Roger: “Om die reden zijn we met de BNA en
adviseurs zoals ICSadviseurs bezig een richtlijn op te
stellen, waarin heldere spelregels staan verwoord.”
Jan Willem heeft vanuit ICSadviseurs meegedacht:
“Gezond aanbesteden doet recht aan de inspanning
die architecten leveren. De Richtlijn gezonde
architectenselecties kunnen partijen gebruiken
om het gesprek goed te voeren.”
De richtlijn zal eind november 2016 op de website van BNA
worden gepubliceerd.
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