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WERKSESSIE 1. Project Start Sessies: elkaar leren kennen en "samen goed aan de start”  

TIPS 
 

- Belang van project fresh up 
- Maak de groep niet te groot 
- Onderkennen 
- Begeleiding van PSU 
- Borgen van kwaliteit 
- Zelfde formats 
- Teamsamenstelling (karakters niet 

klikken) 
- K & L onderdeel van PSU 
- Maak de groep niet te groot 
- Ruimte voor duurzaamheid 
- Eenduidigheid in dataoverdracht 
-  

TOPS 
 

- Formats beschikbaar stellen 
- Interventiemodel 
- Communiceren 
- Verwachtingsmanagement 
- Onafhankelijke Begeleiding van PSU 
- Persoon achter de functie 
- Vroeg in het proces meedenken 
- Samenwerkingspaspoort 

 

 

 

WERKSESSIE 2.  Kijkje in de keuken: hoe komt men binnen de gemeente tot de gewenste 
inkoopstrategie. Tot welke keuzes leidt dit bij aanbestedingen vanuit infrabedrijven 

TIPS 
 

- Sneller uitslag delen 
- Eerder Go/No Go vanuit ON 

communiceren 
- Planning en kalender eerder delen 
- Met de markt samen kwaliteitsaandeel 

in de uitvraag bepalen 
- Bewust zijn van tenderkosten (als OG) 
- Samen GWW-VAK verkopen -> SROI 

invulling 
- SROI -> % reëel t.o.v. type werk 
- Vergoeden tenderkosten -> kosten ON 

bewustzijn bij OG 
- Uitvoerder mee laten kijken    

ON in de aanbieding 
OG en directievoerders bij de 
aanbesteding uitvraag. 

- Houd als OG een ‘reservebank’ 
- Even bellen 
- Nee-zeggen met toelichting wordt 

gewaardeerd 
- Meer contact bij wijzigingen, bijv. 

schuivende planning. 

TOPS 
 

- Goed opdrachtgeverschap en 
opdrachtnemerschap 

- 2-zijdig Past Performance 
- Dialoog 
- Na facturatie sneller betalen 

 
 

 

 



 
WERKSESSIE 3. Stadsopgaven bv digitalisering, duurzaam, instroom vanuit vernieuwende 
samenwerkings- en contractvormen 

TIPS 
 

- Level-playing field is belangrijk. Zowel 
adviserende aannemers aan de 
voorkans als inschrijvende aannemers 
dienen evengoed geinformeerd te 
worden. 

- Evalueer na elke fase in het project 
welke partijen nog missen in het 
proces en in het vervolg in die fase 
‘aan tafel’ moeten. 

- Neem de tijd om met een bouwteam 
het project voor te bereiden 

- Communiceer transparant over risico’s 
en geld. Dat geeft vertrouwen 
onderling in het bouwteam.  

TOPS 
 

- Processen worden versneld in een 
bouwteam. De lijntjes zijn kort en 
contacten worden snel gelegd. 

- Er wordt goed gebruik gemaakt van 
allerlei expertise. Men leert hierin van 
elkaar. 

- Doordat verschillen partijen (zoals 
aannemer) vroeg in het proces 
betrokken worden is er meer 
prijszekerheid. 

- Prijsvorming doet recht aan de markt, 
door het vroeg betrokken van partijen 

- Door vroeg afstemming is de kwaliteit 
van tekeningen hoog. 

- Continuïteit 
- Je kunt soms in het bouwteam sparren 

over veranderde omstandigheden 
(duurzaamheid/toekomstbestendigheid) 
en hoe dit aan te pakken binnen het 
project.  

 


