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Bouwstenen tbv succesvolle infra projecten 

1. Inleiding 
Aanleiding voor dit document is de samenwerking (convenant) met de Stichting Rondom GWW en de 
gezamenlijke intentie om van en met elkaar te leren en nog betere projectresultaten met elkaar te behalen. 
 
Dit document betreft een groeidocument en bevat een checklist met bouwstenen die bijdragen aan een 
succesvol verloop en resultaat van een infra project. De bouwstenen zullen per projectfase worden 
weergegeven. Uiteraard heeft ieder project zijn eigen kenmerken en aandachtspunten, maar deze checklist 
heeft als doel om als trigger te dienen voor het projectteam om over bepaalde bouwstenen / leerpunten na te 
denken die essentieel zijn ten behoeve van een succesvolle projectresultaat. 
 
De bouwstenen of leerpunten die we hierin opnemen komen voort uit de projectevaluaties van de pilotprojecten 
die binnen het convenant worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen succesvolle bouwstenen uit andere, niet zijnde 
pilotprojecten, ook worden toegevoegd.  
 
2. Doelgroep 
 
Opdrachtgeverzijde: 

- Opdrachtgever IPM; 
- Projectcoördinatoren; 
- Projectregisseurs IBD 
- Projectleiders IBD 
- Team Inkoop SCD 

 
Opdrachtnemerszijde 

- Projectleiders 
- Bedrijfsbureau 

 
3. projectfasen 
Er zijn een aantal projectfasen die afhankelijk van de gekozen voorbereiding en contractvorm voorkomen in een 
project , namelijk: 

1. Initiatief- en Ontwerpfase; 
2. MKB Adviesteam fase; (optioneel) 
3. Aanbestedingsfase; 
4. Bouwteamfase; (optioneel – indien bouwteamcontract wordt toegepast)  
5. Uitvoeringsfase; 
6. Proces overall / integrale kijk. 
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1. INITIATIEF- EN 
ONTWERPFASE 
 

LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 

Betreft de fase intern. 
Interne afstemming met 
politiek, externe 
bureaus, IBD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Doelen: Zorg voor duidelijkheid en transparantie in belangen vooraf aan het 
gehele projectteam door OG. ‘waar staan we samen voor aan de lat’. 
Duidelijkheid levert effectiviteit op 

 

□ Integrale kijk: Zorg voor een integrale kijk vanuit diverse vakdisciplines in de 
ontwerpfase. Op gelijk moment expertise inbrengen vanuit verschillende 
disciplines werkt goed. 

 

□ Doorlooptijd: planning ontwerp vooraf helder stellen en daarop actief sturen. 
Tevens dient er voldoende tijd te worden ingepland voor de verschillende 
fases in het project. 

 

□ Go- no go per fase: zorg voor afronding schetsontwerp voor helder 
vertrekpunt voorafgaand aan start volgende fase, dit voorkomt in-efficiency. 

 

□ Effect: Door situatie tijdsdruk blijkt bouwteam de oplossing in haalbaarheid 
van tijd en kwaliteit. Samen wordt het project geregeld en worden deadlines 
toch gehaald.  

 

□ Evenwichtig bouwteam: zorg voor voldoende ruimte (contractueel en 
planningstechnisch) voor inbreng vanuit OG en ON in het DO/UO ontwerp. 

 

□ Betrek team Inkoop (SCD) vroegtijdig in het proces. 
 
 

 
 

2. MKB 
ADVIESTEAMFASE 
 

LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 

Betreft de fase waarin 3 
aannemers als adviseur 
hebben deelgenomen 
aan het projectteam in 
de voorbereiding. 
 
(Dit is een optionele 
fase) 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Doelen helder: Zorg voor duidelijkheid en transparantie in belangen vooraf 
aan het gehele projectteam door OG. 
 

□ Innovatief vermogen: Er dient voldoende steun en ruimte (in tijd) voor 
innovatie en vernieuwing vanuit eigen organisatie te worden gegeven. 

 

□ Inbreng omgevingsmanagement als expertise: omgeving als integraal 
onderdeel aan de voorkant beschouwen. 

 

□ Inbreng techniek als expertise: voldoende tijd (planning) beschikbaar voor 
verdieping adviesteam. 

 

□ Begeleiding open dialogen adviesteam: kennisuitwisseling en inzicht in 
elkaars processen, die worden begeleid, wordt als meerwaarde ervaren. 
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MKB-Adviseurs dienen wel geïnformeerd te blijven over de vervolgstappen 
van het project ten behoeve van het doorlopen van de leercurve. 

 

□ Integraal advies: Advies voor OG in scenario en consequenties door 
ingenieursbureau/MKB-Adviseurs/gemeente wordt als meerwaarde gezien. 
Een breed gedragen advies vanuit verschillende disciplines. 

 

□ Tijdsdruk leidt tot ontbreken van kritische functies in overleggen en 
behandelen van kritische expertise, waardoor lerend vermogen in de 
breedte onvoldoende wordt benut. Neem hiervoor voldoende tijd op in de 
planning. 

 
 

 
 

3. 
AANBESTEDINGSFASE 

LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 

Betreft de fase waarin de 
uitvraag wordt 
verzonden aan 
deelnemers 
aanbesteding tbv een 
inschrijving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Plafondbedrag: Plafondbedrag toepassen geeft duidelijk het uitgangspunt / 
haalbaarheid OG weer. Voorkomt verrassingen bij inschrijving voor OG. 
Toepassen plafondbedrag wordt als meerwaarde gezien. 
 

□ MKB-Adviesteam: Deelnemers aan het MKB-Adviesteam niet op voorhand 
uitsluiten van deelname aan aanbesteding. Hierdoor wordt opgedane kennis 
in uitvoering behouden voor efficiency en effectiviteit. Ihkv transparantie 
ook andere partijen uitnodigen. Let hierbij op gelijkheidsbeginsel. Alle 
partijen dienen over dezelfde informatie te beschikken. 

 

□ Integrale afweging in geld, kwaliteit en tijd. Door bepaalde 
omstandigheden/keuzes zullen er soms concessies gedaan moeten worden.  

 

□ Bouwteam als contractvorm: draagt bij aan samenwerking en kennis 
vermenigvuldiging. 

 

□ Bouwteam met gezamenlijke inbreng, dialoog en contractafspraken geeft 
antwoord op de complexe opgave van het project. 

 

□ Genodigden voor de aanbesteding dienen zich niet 5 voor 12 af te melden 
voor deelname aan een aanbesteding. Dit ontneemt OG de kans om andere 
partijen alsnog deel te laten nemen in de procedure. Als partijen worden 
uitgenodigd en partij accepteert de uitnodiging dan mag OG ook 
verwachten dat partij gaat inschrijven. Indien partij toch afziet van 
deelname dan dient zij dat zsm kenbaar te maken bij OG. 

 

□ Gunningscriterium: Wanneer wordt gekozen voor EMVI: Beste 
prijs/Kwaliteit verhouding, dient zwaar te worden ingezet op Kwaliteit en 
dient Prijs ondergeschikt te zijn. Hierdoor wordt meedenkende 
"samenwerkingspartner" verkregen tbv de uitvoering. 
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 □ Contractstukken: Contractstukken dienen definitief te zijn alvorens te 
starten met werkzaamheden. Dit om conflicten / onduidelijkheden te 
voorkomen in het geval er een issue optreedt. 

 

□ Inschrijftermijn: Deze termijn dient voldoende lang te zijn voor het 
opstellen van een gedegen inschrijving / plan van aanpak. Hierbij dient ook 
rekening te worden gehouden met (vakantie)periodes in het jaar. 

 

□ Bouwteam: voor een ideale samenwerking en gezamenlijk gedragen UO en 
bestek, niet het bestek al grotendeels gereed aanleveren door OG. Maar in 
gezamenlijkheid het UO en bestek opstellen. 

 
 
 

4. BOUWTEAMFASE LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 
Betreft de fase waarin de 
winnaar van de 
aanbesteding, 
gezamenlijk het project 
verder voorbereid en tot 
prijsvorming komt. 
 
(Deze fase alleen van 
toepassing bij een 
bouwteamcontract) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Contractstukken: Contractstukken dienen definitief te zijn alvorens te 
starten met werkzaamheden. Dit om conflicten / onduidelijkheden te 
voorkomen in het geval er een issue optreedt. 
 

□ Materialen: Voorkeur heeft het om in de bouwteamfase gezamenlijk 
materiaalkeuzes te maken. Dit draagt bij aan breed gedragen ontwerp en 
risicospreiding/verantwoordelijkheden. 
 

□ Tekeningen: De mate van detaillering in de tekening – wat wil je en 
waarom? Dit dient beter op elkaar te worden afgestemd, waardoor 
mogelijk overbodig werk kan worden voorkomen. 
 

□ Samenwerking: Een bouwteam is integraal, plezierig en oplossingsgericht: 
in planning, in oplossingen, in ontwerp en tekeningen, in integraal 
afstemming met disciplines, in gezamenlijk buiten kijken, in werkplezier. 
Op deze wijze kan een project beter worden doorgrond. Een contractvorm 
als bouwteam wordt als meerwaarde ervaren. 

 
 

 
 

5. Uitvoeringsfase LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 
Betreft de fase waarin 
het project 
daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Betrokkenheid en verbinding met de OG’er voor het toelichten van keuzes 
en in de ontwerpfase scherpte op de keuzes, werkt bevorderend voor het 
projectteam en het totale proces in kwaliteit en in tijdigheid. 
 

□ Scherpte op de planning over het totale proces vanaf start ontwerp tot en 
met realisatie is van belang om voldoende tijd te behouden voor een 
gewenste kwaliteit vanuit grip op samenwerken binnen het projectteam. 

 

□ Projecten uitvoeren in nauwe afstemming op locatie tussen disciplines 
beheer, stedenbouw, ontwerp, aannemer en onderaannemer leidt tot het 
succes. 
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 □ Vooraf voor kwaliteitsborging ‘gewenste productkwaliteit tot afgerond 

ontwerp brengen voor start uitvoering, waarin risico’s productkwaliteit en 
keuze van materialen in nauwe betrokkenheid met de aannemers tijdens 
het ontwerp plaatsvinden. Rand voorwaardelijk voor een kwalitatief 
gewenst eindproduct.   

 

□ Bouwteamproces werkbaar en een succes: de communicatie werkt 
versterkend en positief met de juiste mensen, waarop een helder beeld 
ontstaat over wat we gaan doen. 

 

□ Meerwaarde in meer samenwerken met de markt: de expliciete keuze voor 
bouwteam leidt tot hoge commitment bij alle partijen om dit werk te 
maken bij aannemer/onderaannemer, IBD, stedenbouw, beheer en 
verschillende disciplines.  

 

□ Meerwaarde bouwteam: de afstemming vergt intensieve interactie tussen 
disciplines en zou goed zijn om standaard in regie dergelijke projecten te 
doen. Voorkomt discussies over afwijkingen op bestek. 

 

□ De Bouw-app werkt positief, betrokkenen in omgeving kunnen alles 
nalezen mbt bereikbaarheid en planning. De Groeps-app: simpel en snel 
info uitwisselen onderling, werkt snel en goed voor het projectteam. 

 
 

 
 

 
6.PROCES OVERALL LEERPUNTEN / BOUWSTENEN 
Betreft algemene 
opmerkingen 
 
 
 
 
 
 

□ Tijd voor bouwteamfase: Voldoende tijd beschikbaar stellen tbv optimale 
inzet voor gezamenlijke kennis verbreding en benutten lerend vermogen. 

 

□ "Afstand" tussen OG (IPM)/Politiek en projectteam dient te worden 
verkleind. Hierdoor wordt meer wederzijds begrip gecreëerd wat de 
samenwerking en het resultaat ten goede komt.  
 

□ Resultaat: De integrale aanpak vanuit een bouwteamcontract met 
opdrachtnemer en overige stakeholders zorgt voor een hoge kwaliteit en 
een tevreden omgeving. 
 

□ Het kiezen voor Kwaliteit ipv Prijs zorgt voor het verkrijgen van een 
meedenkende, deskundige aannemer. 

 

□ Evaluatie: zorg ervoor dat iedere projectfase wordt geëvalueerd. Doe dit 
met alle betrokkenen uit het projectteam. 
 
 

 
 
 
 


