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Het juridisch vormgeven van 
samenwerking in de aanbestedings- en 
contractfase
Verslag van het IBR-congres gehouden op 1 april 2022 
te Utrecht
 – Mr. A.E. Chatzakis1

1.  Inleiding 

O
p 1 april 2022 heeft het IBR een  con-
gres gehouden waarin het thema ‘samen-
werking in de aanbestedings- en contract-
sfase’. Besproken werden Guiding Prin-
ciples (leidende principes) voor samen-

werking en relationeel contracteren (door te kijken 
naar FIDIC, NEC, Vested en de alliantie), en ook 
werden de mogelijkheden tot het vormgeven van 
samenwerking in de aanbestedingsfase onderzocht. 
Tot slot werd gezocht naar concretisering van sa-
menwerking in zowel de huidige als de toekomstige 
juridisch-administratieve kaders.

Deze bijdrage vormt, vanwege de omvang van 
hetgeen op 1 april is besproken een samenvat-

ting van het congres en geen volledig verslag. De 
indeling van het verslag is conform het programma 
van het congres.

Inhoud congres 

De opening werd verzorgd door prof. mr. E.M. 
Bruggeman (Directeur Instituut voor Bouw-

recht Hoogleraar bouwrecht TU Delft). Samen met 
dagvoorzitter prof. mr. C.E.C. Jansen (Hoogleraar 
privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam) nam zij 
ook de regie tijdens de intermezzo’s met stellingen, 
vragen en ruimte voor discussie.

De eerste inleiding werd verzorgd door ir. M. Aal-

1 Alexander Chatzakis is werkzaam bij Boot Advocaten te Amster-
dam.

stein (strategisch adviseur markt en inkoop, ge-
meente Amsterdam) en mr. A.G.J. van Wassenaer 
(eigenaar, The Faithful Goose B.V.). Zij spraken 
over de Guiding Principles in het kader van het sti-
muleren van een betere samenwerking in de aan-
bestedings- en contractfase.2 Vervolgens sprak mr. 
A.M.B. Chao (advocaat & partner Bird & Bird) 
over collaborative contracting en FIDIC. Mr. A.A. 
Jurgens-Boot (advocaat & partner Boot Advoca-
ten te Amsterdam) sprak over ‘de alliantie’ en een 
succesvol praktijkvoorbeeld van samenwerking 
en risicodeling.3 Vervolgens gaf drs. J. van de Rijt 
(Vested Faculty Member, Co-Founder of Prowez 
& Best Value Group) een inleiding met betrekking 
tot Vested-contracten.4

Deze inleiding werd gevolgd door een inleiding 
van ir. P.G.A. de Bruijn (sr. contracts manager 

Ballast Nedam International Projects B.V.) over 
NEC (Nieuw Engineering Contract) en samen-
werking en principles aan de hand van een casus. 
Mr. F.M. Rasenberg ging in haar inleiding tot slot 
in op de vraag of en zo ja, op welke wijze het aan-
bestedingsproces succesvolle samenwerking facili-
teert. 

Gedurende de dag was steeds ruimte voor discus-
sie en aan het eind van het congres vond een 

2 Een artikel van hun hand over dit onderwerp verscheen in TBR 
2022/38: M.C. Aalstein en A.G.J. van Wassenaer, ‘Een lans breken voor 
‘Guiding principles’, Een handreiking voor het voorkomen van geschil-
len’, TBR 2022/38.
3 Een artikel van haar hand verscheen in TBR 2022/39, A.A. Jur-
gens-Boot, ‘De alliantieovereenkomst: de noodzaak tot transparantie’, 
TBR 2022/39. 
4 
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prof. mr. dr. E.M. Bruggeman opent het congres van 1 april 2022

korte evaluatie plaats door prof. mr. E.M. Brugge-
man en prof. mr. C.E.C. Jansen.

2.  Opening congres door prof. mr. dr. E.M. 
Bruggeman

Bruggeman licht kort de aanleiding en het doel 
van dit congres toe. De aanleiding voor dit con-

gres is gelegen in een onderzoekskader dat het IBR 
in 2021 in samenwerking met de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU) is gestart. Het onderzoek richt 
zich op de toekomst van het Nederlandse bouw-
contractenrecht. Met dit onderzoekskader wordt 
gepoogd te komen tot een coherent en toekomstbe-
stendig stelsel van aanbestedings- en juridisch-ad-
ministratieve kaders voor de bouw.5

Tijdens een eerder congres, dat plaatsvond op 
22 september 2021 en samen met een thema-

nummer van dit tijdschrift onder de noemer ‘Her-
bezinning op het bouwcontractenrecht’6, de start 
van dit onderzoekskader markeerde, werden enkele 
deelonderwerpen geïdentificeerd (samenwerking, 
prijsvorming en risico(ver)deling) die de komende 
tijd nader zullen worden uitgewerkt. Tijdens onder-

5  Naar aanleiding van dit onderzoekskader heeft in 2021 een 
congres plaatsgevonden en zijn al verschillende publicaties verschenen. 
Zie voor een verslag van het eerste IBR-congres in deze reeks d.d. 
22 september 2021 ook: mr. A.D. de Jonge, ‘Naar een coherent en 
toekomstbestendig stelsel van juridisch administratieve voorwaarden 
in de bouw: voorstel voor een routekaart’, TBR 2021/140, p. 1127-1135. 
Daarnaast verscheen in augustus 2021 een themanummer ‘Herbezin-
ning op het bouwcontractenrecht’ en kan gewezen worden op C.E.C. 
Jansen, Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreer-
de bouwprojecten’, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2021.
6 TBR augustus 2021.

havig congres zal het onderwerp ‘samenwerking’ 
nader worden uitgediept. 

De problematische totstandkoming en uitvoering 
van de geïntegreerde bouwcontracten is de aan-

leiding voor het onderzoekskader en de activiteiten 
die daaruit voortvloeien. Na een korte terugblik op 
de ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar be-
spreekt Bruggeman kort de kern van het probleem. 
De kern is terug te brengen tot - zoals door Jansen 
benoemd in het openingsartikel van het thema-
nummer - het informatierisico. Dit informatierisico 
is een systeemkenmerk en inherent aan de realisatie 
van bouwprojecten.7 

Zij verwijst naar de routekaart in eerdergenoemd 
themanummer en zoomt vervolgens in op vijf 

thema’s (ook wel ‘knoppen’): (i) Vroege betrokken-
heid aannemer, (ii) prijsvorming, (iii) beheersen 
(informatie) risico, (iv) op samenwerking gericht 
non-adversarieel gedrag en (v) aanbestedingsrecht. 
Deze thema’s/knoppen hangen nauw met elkaar sa-
men en beïnvloeden elkaar. 

Waarom nu dit onderzoekskader met deze route? 
Wat is er veranderd ten opzichte van de afgelo-

pen twintig jaar? Niet alleen wordt een toegenomen 
behoefte aan coherente juridisch-administratieve 
kaders gesignaleerd, ook is sprake van twee lopen-
de herzieningstrajecten (UAV-GC 2005 en UAV 

7 C.E.C. Jansen, ‘Over ‘twee-fasen-proces’, ‘bouwteam met UAV-GC’ 
en ‘alliantie’: mogelijke oplossingen voor een verbeterde beheersing van 
het informatierisico bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde 
projecten’, TBR 2021/94, p. 692-710 (hierna verkort aangeduid als: 
Jansen, TBR 2021/94).
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2012) en een wetswijziging met consequenties voor 
de standaardvoorwaarden (Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen). De herbezinning gaat niet alleen 
meer over geïntegreerde bouworganisatievormen 
en systeemconsistentie is gewenst.

Na deze algemene inleiding gaat Bruggeman nog 
kort in op het begrip samenwerking: alle inspan-

ningen die partijen kunnen verrichten teneinde het in-
formatierisico te beheersen, en informatie-uitwisseling, 
communicatie en non-adversarieel gedrag te bevorde-
ren’. En vervolgens gaat zij in op de vraag welke 
inspanningen partijen kunnen verrichten teneinde 
het informatierisico te beheersen en informatie-uit-
wisseling, communicatie en non-adversarieel ge-
drag te bevorderen. Tijdens dit congres wordt ge-
poogd deze vraag te beantwoorden door:

 – op zoek te gaan naar guiding principles; 
 – te leren over relationeel contracteren;
 – het vormgeven van samenwerking in de uitvoe-

ringsfase en de rol van het contract: inspiratie 
uit allianties, NEC en Vested;

 – en het vormgeven van samenwerking in de aan-
bestedingsfase.

Het doel van het congres van vandaag is leren van 
ervaringen en inventariseren van behoeften. Het 

doel op de lange termijn is: ‘breed gedragen, geva-
lideerde, (zoveel mogelijk) bouworganisatievormo-
verstijgende en (systeem)consistente oplossingen 
formuleren die geïmplementeerd kunnen worden 
in de juridisch administratieve kaders’.

3.  Een lans breken voor de Guiding 
 Principles door ir. M. Aalstein & mr. A.G.J. van 
 Wassenaer8

Aalstein en Van Wassenaer blikken kort terug op 
het congres van 22 september 2021. De belang-

rijkste conclusies voor hen waren: focus niet op het 
contract maar op samenwerking en zie het contract 
als ondersteuning van houding en gedrag. 

Naar aanleiding daarvan stellen zij dat een goede 
samenwerking van belang is voor het uiteinde-

lijke doel dat zij voor ogen zien: geschillenvrij bou-
wen.

Voordat geschillen kunnen worden uitgesloten is 
het van belang te definiëren wat een geschil is en 

uit welke verschillende elementen dit bestaat. Ten 
eerste doet zich een issue voor, een concrete aan-
leiding tot een mogelijk conflict, het onvermogen 
dit conflict zelfstandig op te lossen kan vervolgens 
leiden tot een geschil. 

8 Malcolm Aalstein is Senior Adviseur Markt & Inkoop bij de gemeen-
te Amsterdam. Arent van Wassenaer is eigenaar van The Faithful Goose 
B.V..

Mogelijke bronnen van conflicten zijn: interpre-
tatieverschillen, onvoorziene omstandigheden, 

ontwikkelingen in de omgeving, tegenvallers ten 
gevolge van wetswijzigingen, onvolkomenheden in 
ontwerp of uitvoering of een informatierisico. Het 
onvermogen dit conflict zelfstandig op te lossen kan 
bijvoorbeeld zijn oorsprong vinden in (i) ontoerei-
kende processen of bevoegdheden (ii) onduidelijke 
rollen of besluitvorming (iii) cultuurverschillen (iv) 
ontoereikende communicatie of competenties (vi) 
onderhandelen vanuit posities in plaats van belan-
gen.9

Na het ontstaan van een mogelijk conflict, en de 
signalering daarvan kan de oplossing worden 

gezocht in het aanpassen, trainen en sturen van 
menselijk gedrag om zo een geschil te voorkomen. 
Aalstein en Van Wassenaar verwijzen hiervoor naar 
de Guiding Principles.10 

3.1  Contracten zijn (per definitie) incompleet

Aalstein en van Wassenaer betogen dat het een 
fact of life is dat contracten incompleet zijn. Zelfs 

als alle belangen en wensen zijn vastgelegd in een 
omvangrijk contract, en dat is wellicht al een on-
mogelijke opgave, dan zullen zich tussen partijen 
alsnog interpretatieverschillen voordoen. Conclusie 
is dat het contract nooit compleet kan zijn en dat 
een compleet contract ook niet wenselijk is.11

Om het probleem van het (steevaste) incomplete 
contract het hoofd te bieden, grijpen Aalstein 

en Van Wassenaar naar onderzoek van de econoom 
Oliver Hart en de jurist David Frydlinger. Voor-
dat verdere uitleg over hun onderzoek plaatsvindt, 
vraagt Van Wassenaar de zaal: ‘Wie is het met ons 
eens dat contracten incompleet zijn?’ Een stem-
ming door middel van handen opsteken volgt en 
leidt tot een ‘Noord-Koreaanse’ uitslag. De meeste 
aanwezigen zijn het met de sprekers eens dat een 
contract nooit helemaal compleet is. 

Uit de publicatie van Hart en Frydlinger komt de 
noodzaak voor de Guiding Principles naar vo-

ren:

‘A formal relational contract is an enforceable 
contract whose purpose is to lay the foundation for 

9 Aalstein en van Wassenaer 2022. Zie ook C.E.C. Jansen, ‘Over 
‘twee-fasen-proces’, ‘bouwteam met UAV-GC’ en ‘alliantie’: mogelijke 
oplossingen voor een verbeterde beheersing van het informatierisico 
bij de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde projecten’, TBR 
2021/94, p. 692-710.
10 De sprekers wijzen in dit verband op het onderzoeksrapport van 
Arcadis, dat aangeeft dat de meeste geschillen ontstaan door de afwij-
kende interpretatie van het contract. Het betreft dus grotendeels een 
communicatieprobleem. Arcadis, 2021 Global Construction Disputes 
Report, The Road to early solution, 2021. Te downloaden via <www.
arcadis.com/en-gb/knowledge-hub/perspectives/global/global-con-
struction-disputes-report>. 
11 Hart & Frydlinger ‘Overcoming Contractual Incompleteness: The 
Role of Guiding Principles’, 2019.
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and continuously support a relationship characte-
rized by trust and reciprocity. The parties create a 
shared vision, put in place communication and 
governance mechanisms, and adopt guiding 
principles, such as equity, loyalty, and honesty, that 
they will apply if and when an uncontracted-for 
event occurs.’12[benadrukking door Aalstein en 
Van Wassenaer]

Aalstein en Van Wassenaer bespreken kort vijf 
kernfragmenten uit de bovenstaande conclusie: 

(i) Een contract dat de relatie ondersteund (ver-
trouwen & wederkerigheid), (ii) moet afdwingbaar 
(en aanspreekbaar) zijn, (iii) voortkomend uit een 
door beide partijen gedeelde visie, (iv) ingebed in 
communicatie en governance, met (v) de Guiding 
Principles als houvast voor de samenwerking. Zij 
menen dat een project alleen succesvol kan zijn als 
partijen rekening houden met: het gedeelde belang, 
het tijdschema, de financiën, de business cases van 
partijen, en vanzelfsprekend de kwaliteit en duur-
zaamheid etc. Daarnaast is de tevredenheid van de 
stakeholders van essentieel belang op het gebied 
van het zowel het bouwproces als het resultaat.13

De zes Guiding Principles: Wederkerigheid, Auto-
nomie, Eerlijkheid, Loyaliteit, Evenredigheid en 

Integriteit14 beschrijven niet alleen de geest van de 
overeenkomst, maar geven ook betekenis en rich-
ting aan de samenwerking, dienen als basis voor 
uitleg en interpretatie van de overeenkomst en 
geven nadere invulling aan de uitwerking van de 
overeenkomst door richting en houvast te geven 
in geval van wijzigingen. De principles nemen ge-
deelde visie als uitgangspunt en zijn ingebed in de 
communicatie en governance.15 De Guiding Prin-
ciples zijn niet alleen van belang tijdens de voor-
bereiding en in aanbeststedingsstukken, maar ook 
tijdens de aanbesteding, tijdens een project star-
tup en tijdens de uitvoering van de overeenkomst. 
 
De inleiding wordt afgesloten met een stemming.

12 Idem. Het gedachtengoed  van ‘Incomplete contracten’ is door 
“Nobelprijswinnaar voor de economie” Oliver Hart gedefinieerd in 
‘Incomplete contracts and the theory of the Firm’, Journal of Law, 
Economics & Organisation, Vol. 4, No. 1 (Spring 1988) Oxford University 
Press, p. 119-139.
13 A.G.J. van Wassenaer & C.H.J. Thomas, www.werkinuitvoering21.
com. Interactief naar een nieuwe generatie bouwcontracten (VBR 
Preadvies), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2008.
14 David Frydlinger, Kate Vitasek, Jim Bergman, Tim Cummins, 
Contracting in the New Economy, Using Relational Contracts tot Boost 
Trust an Collaboration in Strategic Business Relationships, Palgrave 
Macmillan 2021, p. 156-159.
15 Voor de term ‘governance’ bestaan uiteenlopende definities. Als 
Aalstein en Van Wassenaer de term gebruiken refereren zij aan de 
betekenis van de inrichting van de organisatie, de processen rond com-
municatie, monitoring, beeldvorming en besluitvorming en de definitie 
van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

3.2  Stellingen – Aalstein/Van Wassenaer

1. Samenwerking is te contracteren (63 antwoor-
den)

2. Niet alle persoonlijkheden zijn geschikt voor een 
relationeel contract. (63 antwoorden)

3. Guiding Principles zijn essentieel voor het op-
lossen van contractuele incompleetheid. (62 ant-
woorden)
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Een maatlat voor samenwerking bij bouwcontracten

Onvoldoende Het modelcontract benoemt de noodzaak tot op samenwerking gericht gedrag niet en/of besteedt geen aan-
dacht aan de betrokkenheid van alle deelnemers bij de bouw van een project.

Voldoende Het modelcontract benoemt de noodzaak van tot op samenwerking gericht gedrag, en besteedt aandacht aan 
de betrokkenheid van alle deelnemers bij de bouw van een project. Nadere relevante uitwerking (zie onder 
‘goed’) van het voornoemde is afwezig.

Goed Het modelcontract benoemt de noodzaak van tot op samenwerking gericht gedrag, en besteedt aandacht aan 
de betrokkenheid van alle deelnemers bij de bouw van een project. Enige nadere relevante uitwerking wordt 
gegeven over (i) op welke wijze(n), hoe vaak en waarover de deelnemers (en namens hen de betrokken per-
sonen) communiceren, (ii) de taken en verplichtingen die elke deelnemer heeft, en/of (iii) welke houding en 
gedrag verwacht wordt van de betrokken deelnemers (en namens hen de betrokken personen).

Uitstekend Het modelcontract benoemt de noodzaak van tot op samenwerking gericht gedrag, en besteedt aandacht aan 
de betrokkenheid van alle deelnemers bij de bouw van een project. Nadere relevante uitwerking wordt gege-
ven over (i) op welke wijze(n), hoe vaak en waarover de deelnemers (en namens hen de betrokken personen) 
communiceren, (ii) de taken en verplichtingen die elke deelnemer heeft, en (iii) welke houding en gedrag 
verwacht wordt van de betrokken deelnemers (en namens hen de betrokken personen).

4.  Collaborative contracting & FIDIC door 
mr. A.M.B. Chao16 

Chao sprak tijdens de tweede inleiding van het 
congres over collaborative contracting en FI-

DIC-contracten.17 Zij pleit voor modelcontracten 
die samenwerking in de bouw kunnen faciliteren en 
bevorderen en gebruikt daarvoor een maatlat voor 
samenwerking bij bouwcontacten. In de maatlat 
wordt onderscheid gemaakt tussen onvoldoende, 
voldoende, goed en uitstekend (zie tabel hierbo-
ven).18 

In haar toelichting op deze maatlat stelt Chao dat 
een onvoldoende contract weinig tot niet voorkomt. 

Dit zou namelijk beteken dat het contract in z’n ge-
heel voorbijgaat aan de noodzaak tot op samenwer-
king gericht gedrag en/of geen aandacht besteedt 
aan de betrokkenheid van de deelnemers bij het 
bouwproject. 

16 Mr. Andrea Chao is advocaat & partner bij Bird & Bird (Amster-
dam). Zij is tevens voorzitter van de FIDIC Task Group 17 over collabo-
rative contracting en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor 
Bouwrecht..
17 International Federation of Constructing Engineers (Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils) is een internationale organisa-
tie voor standaardisering voor advies in engineering & constructie die 
roem heeft verworven door het opstellen en beschikbaar stellen van de 
sjablonen voor contracten in de bouw, de zogenaamde FIDIC-Contrac-
ten. Deze zijn onderverdeeld in verschillende kleuren: Blue Book (bag-
gerwerken), Green Book (< 6 maanden en < $ 500.000,- projecten), 
Red Book (voor traditionele bouwprojecten waarbij het ontwerp wordt 
gebouwd namens of door een opdrachtgever), Yellow Book (design & 
build projecten), Silver Book (EPC Turnkey), Gold Book (DBO/DBFM 
vormen). Alle contractsjablonen zijn verkrijgbaar via <https://fidic.org/
bookshop>.  
The FIDIC Golden Principles, First edition 2019, gratis te downloaden via 
<https://fidic.org/sites/default/files/_golden_principles_1_12.pdf>  
Mr. J.M. Henriquez, ‘De FIDIC Golden Principles in het (internationaal) 
bouwcontractenrecht: is goede raad goud waard?’, TBR 2020/18, p. 
116-122.
18 Zie ook A.M.B. Chao, Bouwteam samenwerking als een procesin-
richting om het informatierisico en de gevolgen daarvan het hoofd te 
bieden, TBR 2021/97, p. 743-759.

Chao geeft aan dat van een goed contract kan wor-
den gesproken indien het modelcontact op sa-

menwerking gericht gedrag benoemt en aandacht 
besteed aan betrokkenheid van alle deelnemers van 
het bouwproject. Daarnaast moet blijken (i) hoe, 
(ii) waarover en (iii) met welke frequentie de be-
trokken partijen zullen communiceren. Ook moet 
duidelijk zijn (iv) welke taken en verplichtingen 
partijen hebben en (v) welke houding en gedrag 
wordt verwacht van partijen en de individuele spe-
lers in het bouwproject.

Voor het behalen van een excellent op de maatlat 
zijn aanvullend nog zeven vereisten nodig: (i) 

specifieke afspraken omtrent eerlijkheid en open-
heid, (ii) duidelijk omschreven stadia en mijlpa-
len, (iii) integratie van het werk van adviseurs en 
ontwerpers, (iv) een specifieke en formele over-
eenkomst ten behoeve van project-overstijgende 
samenwerking, (v) meetbare samenwerkingsdoel-
stellingen en (vi) gedeelde financiële doelstellingen 
en met (vii) prikkels voor productiviteitsverbeterin-
gen.

4.1  FIDIC Collaborative Contracts

Na een korte toelichting op FIDIC 2017 aan de 
hand van de maatlat geeft Chao een toelichting 

op FIDIC Task Group 17, Chao is voorzitter van 
deze Task Group. Deze werkgroep heeft de op-
dracht gekregen om een of meerdere collaboratieve 
contracten te ontwikkelen. Deze moeten aansluiten 
op de bestaande FIDIC-contracten.19 Het doel was 
aldus om een collaboratief en relationeel contract 
te ontwikkelen met relevante oplossingen voor de 
hedendaagse groter, complexe bouwprojecten met 
meerdere partijen en met hoge risico’s. Dit eind-
product zou werkbaar moeten zijn in elke jurisdic-

19 Raadpleeg <fidic.org/books/latest-edition-contracts-and-agree-
ments-collection-english> Voor de laatste (series) FIDIC-modelcon-
tracten en -overeenkomsten.
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tie, ook een jurisdictie waarbinnen geen uitgebreid 
Burgerlijk Wetboek geldt met open normen.

Chao benadrukt dat deze opdracht en de diversi-
teit van de groep van een tiental internationale 

professionals, veel uitdagingen met zich meebrengt 
zoals culturele- en taalkundige belemmeringen. 
Toen de werkgroep werd opgericht, realiseerden de 
leden zich dat zij via deze opdracht de markt voor 
toekomstige generaties positief zouden kunnen be-
invloeden. Voor een succesvolle samenwerking bin-
nen het project, moest ook de task group echter zelf 
ook een aantal samenwerkingsprincipes toepassen. 
Chao noemt onder meer de volgende adagia: (i) 
handel te goeder trouw, (ii) communiceer en houd 
elkaar op de hoogte, (iii) focus op samenwerking 
en de overkoepelende doelstellingen van de task 
group, (iv) durf elkaar alles te vragen en durf alles 
en elkaar in twijfel te trekken, (vi) wees niet voor-
ingenomen. 

De Task Group heeft inmiddels de fase van aan-
bevelingen en inspraakronde afgesloten. De uit-

werking van dit relationele samenwerkingscontract 
laat nog even op zich wachten. De formatie van 
internationale juristen werkt toe naar een publica-
tiedeadline van het contract en de gebruikshandlei-
ding van eind 2023.

4.2   Stellingen - Chao

1. Contracten staan een goede samenwerking in de 
weg: het is het één of het ander (61 antwoorden)

2. Samenwerkingsmethodes bij bouwprojecten zijn 
land & cultuur gebonden en laten zich niet (zonder 
meer) importeren/exporteren (60 antwoorden)

3. Bouwprojecten zijn vaak te complex om met 
modelcontracten te kunnen werken, maatwerk is 
vereist om tot een succesvol project te komen (61 
antwoorden)

5.  De Alliantieovereenkomst, principles en 
samenwerking en risicodeling door mr. A.A. 
Jurgens-Boot20

5.1  De figuur van de alliantieovereenkomst

De alliantieovereenkomst kent geen specifie-
ke rechtsvorm of vormvereisten. Het gaat om 

een samenwerkingsverband met (i) een alliantie-
overeenkomst waarbij de partners (ii) op gelijke 
voet samenwerken om (iii) gemeenschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en (iv) gemeen-
schappelijk voordeel proberen te behalen. De 
gemeenschappelijke risico’s alsmede de winsten 
en verliezen worden gezamenlijk gedeeld en ge-
dragen. Boot vervat dit in het Oud Holland-
sche spreekwoord ‘Samen uit, samen thuis’.21  
 
Boot is van mening dat de UAV 2012 en UAV-GC 
2005 haaks staan op dit samenwerkingsprincipe 
omdat deze voorwaarden een conflict in de hand 
werken en de samenwerking belemmeren. De Al-
liantieovereenkomst kent daarentegen (i) gemeen-
schappelijke doelen, (ii) het delen van risico’s, aan-
sprakelijkheid en financiële tegenvallers, (iii) het 
transparant delen van informatie en begrotingen. 

Daartegenover staan de UAV 2012 en het Bur-
gerlijk Wetboek met (i) uiteenlopende doelen, 

(ii) een (iii) risicoverdeling volgens UAV/BW, (iv) 
verdelen van de risico’s in de prijs, (v) meerwerk, 
(vi) kostenverhogende omstandigheden22, (viii) on-

20 Mr. A.A. Jurgens-Boot is advocaat en partner bij haar kantoor 
Boot Advocaten in Amsterdam. Alexandra heeft als universitair-docent 
aan de TU Delft, Nyenrode Business Universiteit en het Instituut voor 
Bouwrecht gedoceerd en is auteur van meerdere handboeken in het 
bouw-, vastgoed- en aanbestedingsrecht.
21 Zie voor meer informatie over de Alliantie ook themanummer 8 van 
augustus 2021:  
Mr. A.A. Jurgens-Boot, De Alliantieovereenkomst: de noodzaak tot 
transparantie, TBR 2022/39, p. 255-260. 
Mr. A.G.J. van Wassenaer, ‘De Alliantie verder ontrafeld’ TBR 2021/98, 
p. 760-773.
22 Artikel 7:753 BW, §47 UAV 2012 extra eis: omstandigheden die de 
prijs aanzienlijk doen verhogen.
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voorziene omstandigheden23 en (ix) overmacht of 
force majeure.24  Verder ziet deze vorm van admi-
nistratieve voorwaarden toe op (x) gescheiden or-
ganisaties met (xi) een gesloten informatiesysteem 
en (xii) gesloten begrotingen. In tegenstelling tot de 
alliantieovereenkomst geldt hier ‘Ieder voor zich’. 
De aannemer is eenzijdig verplicht om een pres-
tatie te leveren, terwijl de opdrachtgever anderzijds 
verplicht is om de prijs voor het werk te betalen. Bij 
een alliantieovereenkomst is sprake van een Taak-
stellend Alliantie Budget (TAB), niet van een vaste 
aanneemsom.25 

De Alliantieovereenkomst gaat over het delen of 
verdelen van risico’s. Relevante risico’s zijn (i) 

het ontwerprisico, (ii) het informatierisico, (iii) 
de uitvoeringsbeslissingen en (iv) uitvoeringsge-
volgen en (vi) de inkooprisico’s. Deze laatste zijn 
door Corona en de oorlog in Oekraïne recentelijk 
(wederom) relevant geworden. Sommige risico’s 
zijn beheersbaar voor één der partijen zoals uitvoe-
ringsfouten en vergunningsverkrijging. Voor deze 
risico’s geldt dat de verantwoordelijke partij het 
risico draagt. Andere risico’s kunnen niet worden 
beïnvloed door een der partijen zoals natuurram-
pen, oorlogen, inflatie, stakingen of aanpassing in 
regelgeving.26 

Alle partijen zullen hun kennis en kapitaal moe-
ten inbrengen in het zogenaamde alliantiefonds. 

Tegenvallers zullen uiteindelijk uit dit alliantiefonds 
moeten worden bekostigd. Ook houden partijen 
een risicoregister bij, waarin vastgelegd wordt wel-
ke kosten en risico’s uit het gezamenlijke allian-
tiefonds worden gedekt. Alliantiepartijen kunnen 
ook vastleggen dat een bijstortverplichting geldt in 
het geval van financiële tegenvallers. Vooraf moe-
ten partijen ook vaststellen hoe zij de eindafreke-
ning benaderen. Dit betekent geen aanneemsom 
(inclusief meerwerken) maar juist een financiële 
gemeenschap. Dit resulteert dus ook niet in een 
10%-cultuur, maar duidelijke afspraken met (on-
der)aannemers en leveranciers. Boot vergelijkt de 
alliantieovereenkomst met het huwelijk in gemeen-
schap van goederen. Bij iedere alliantiesamen-
werking moet een gepaste organisatiestructuur en 
bedrijfsvorm worden gekozen. Evenals alle andere 
sprekers van het congres beaamt Boot dat het suc-
cesvol bouwen van een werk (altijd) valt of staat bij 
de houding en gedrag van de betrokken personen.27

23 Artikel 6:258 BW, §44 UAV-GC 2012.
24 Artikel 6:75 BW.
25  M.B. Klijn, ‘Prijsvorming bij alliantiecontracten’, in: Van het gebaan-
de pad. Opstellen aangeboden aan mr. A.G.J. van Wassenaer, Den Haag: 
Instituut voor Bouwrecht 2016, p. 28.
26 Boot geeft in dit kader een korte toelichting over kostenverhogende 
omstandigheden (art. 7:753 BW en par. 47 UAV 2012), onvoorziene 
omstandigheden (art. 6:258 BW en par. 44 UAV 2012) en overmacht op 
basis van force majure (art. 6:75 BW).
27 Mr. A.A. Jurgens-Boot, ‘De Alliantieovereenkomst: de noodzaak tot 
transparantie’, TBR 2022/39.

5.2  Praktijkvoorbeeld Tilburg Spoorzone (2009-
2025)

Boot geeft een toelichting op een project in Til-
burg. De gemeente Tilburg heeft ten behoeve 

van de herontwikkeling van een omvangrijk cen-
trumgebied (ca. 280.000 m2 bedrijfsvloeropper-
vlakte) een team van specialisten met verschillende 
disciplines samengesteld. De gemeente heeft zich 
vooraf en tijdens het project goed laten adviseren, 
waarbij zij een vaste koers hebben aangehouden. 
De samenwerkingspartner die de gemeente zocht 
voor dit project, zou nadrukkelijk risicodragend 
moeten participeren. Het succes van deze samen-
werking is gelegen in de duidelijke uitgangspunten 
van de gemeente Tilburg. Zij lieten een gezamenlijk 
planvorming opstellen in de vorm van een master-
plan en een vastgoed- en verkavelingsplan. In de 
plannen verankerden de gemeente een 50/50% ver-
deling van (i) de gemeenschappelijke grondexploi-
tatie, (ii) het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren 
(voor eigen rekening en risico tegen marktconfor-
me grondprijzen) van de opstallen met gemend 
programma, (iii) de financiering van de verwer-
ving van extra percelen en het eindresultaat van de 
grondexploitatie. 

Boot, adviseur in deze gemeentelijke aanbeste-
ding, geeft aan dat hier de facto een partnership 

in de vorm van een alliantieovereenkomst is aan-
besteed (inclusief de diensten en werken). Zo kan 
een partnership - indien een aanbestedende dienst 
goed motiveert - nog steeds worden aanbesteed via 
de niet-openbare aanbestedingsprocedure.28 Uiter-
aard is het van groot belang dat de argumentatie 
sluitend is en wordt voorzien van specifieke selec-
tiecriteria. Als een opdrachtgever de juiste vragen 
stelt, valt er aan de selectie van de juiste partij altijd 
wel een mouw te passen. 

5.3  Stellingen – Jurgens -Boot

1. De noodzaak tot samenwerken strekt zich uit 
over alle bouworganisatievormen.De figuur van 
hoofd-onder aanneming staat een gelijkwaardige 
samenwerking in de weg. De UAV 2012 houden 
een claimcultuur in stand (62 antwoorden)

28 De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in 2 
rondes. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. In de 
eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde 
aanmelden. De aanbestedende dienst laat een vooraf vastgesteld 
aantal gegadigden toe. Deze voldoen allen aan de geschiktheidseisen. 
De aanbestedende dienst mag niet met de inschrijvers onderhandelen 
over de ingediende inschrijvingen (Zie: <www.pianoo.nl/nl/metrokaart/
niet-openbare-procedure>).
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2. De alliantieovereenkomst biedt perspectief maar 
vereist transparantie van alle bij de bouw betrokke-
nen. Zonder gezamenlijke doelen, gedeelde infor-
matie en gezamenlijk verdienmodel komt geen ge-
slaagde samenwerking tot stand (61 antwoorden)

6.  Vested Outsourcing Contracts door drs. J. 
van de Rijt29

De vijfde spreker van het congres was drs. J van de 
Rijt, expert op het gebied van Vested-contracten 

en auteur van een boek over Relationele contracten.30 
Deze Vested contracten, ontstaan in de private sec-
tor, worden veelal toegepast in ‘deal flips’.31 Derge-
lijke contracten kunnen uitkomst bieden bij langdu-
rige dienstencontracten zoals facility management, 
asset management, parkeergarages en in het sociale 
domein. 

6.1  Wat is Vested?

Vested gaat uit van systeemdenken. De Vested con-
tracten zijn relationele contracten, waarbij alle 

bepalingen in de overeenkomst moeten worden 
geïnterpreteerd in het licht van de zes leidende 
principes. ‘What’s in it for WE’ in plaats van ‘What’s 
in it for ME’? Vested is hiermee op het gebied van 

29 Drs. J. van de Rijt is Faculty Member van Vested, trainer & 
consultant in Best Value, Vested Outsourcing, Relational contracting en 
medeoprichter en adviseur van Prowez alsmede Schrijver op het gebied 
van Relationele Contracten.
30 J. van de Rijt & W. Witteveen, Relationele Contracten, Bouwen aan 
vertrouwen: Inkoop en contractmanagement in dynamische tijden, 
Best Value Group 2021.
31 K. Vitasek, M. Ledyard & K. Manrodt, ‘Unpacking Vested 
Outsourcing, A Better Way to
Structure Outsourcing Contracts’, Haslam College of Business - The 
University of Tennessee.

prijsvorming revolutionair, anders dan het vas-
te prijsmodel dat gebruikt wordt in de bouw. Het 
Vested contract is een uitkomst-gericht contract. 
Opdrachtgever en opdrachtnemer of leverancier 
gaan gezamenlijk iets optuigen en een gezamenlijk 
resultaat neerzetten. De leverancier betaald op het 
moment dat gezamenlijk wordt opgeleverd. Deze 
relatie kan nog dieper worden vervlochten als de 
opdrachtgever gaat investeren in de organisatie van 
de opdrachtnemer. Het is een soort joint venture 
zonder dat het daadwerkelijk een joint venture is. 

Vested kan kort worden beschreven aan de hand 
van vijf uitgangspunten (i) het is een resul-

taat-gebaseerd businessmodel en geen transactie 
gebaseerd model (ii) waarbij de focus ligt op het 
wát (gedefinieerd door opdrachtgever), en niet op 
het hoe (gedefinieerd door opdrachtnemer). De 
contracten hebben (iii) duidelijk gedefinieerde en 
meetbare wenselijke resultaten, (iv) zien toe op het 
ontwerpen van een prijsmodel met business opti-
malisatie (v) richten zich niet op het toezichthou-
den van opdrachtgever op opdrachtnemer, maar 
zijn gericht op het transparant verschaffen van in-
formatie.

De leidende principes van Vested zijn (i) wederke-
righeid (ii) autonomie (iii) eerlijkheid (iv) loya-

liteit (v) proportionaliteit en (vi) integriteit. Deze 
principes vertonen veel gelijkenissen met de eerder 
behandelde Guiding Principles.32 De principes van 
Vested leiden tot een soort ‘alliantie’ waarbij de op-
drachtgever en leverancier beiden uitvoeren waar 
zij goed in zijn, inzicht geven op wat de gedeelde 
doelstellingen zijn en hier beide ook voor worden 
beloond. 

Voor de meeste organisaties leiden functie-over-
schrijdende en bedrijfsoverstijgende coördinatie 

van inspanningen tot succes. Het is daarvoor wel 
noodzakelijk om zowel de processen van de dienst-
verlener als de interne processen van de klant te 
meten. Dit houdt kort gezegd in: de noodzaak van 
het meten van end-to-end processen en het bevor-
deren van zeer collaboratief gedrag door middel 
van prikkels. Het Vested model is niet geschikt voor 
een opdrachtgever die het spannend vindt om din-
gen los te laten en het ‘hoe’ aan de leverancier over 
te laten. 

Voor een Vested contract gelden vier ontwerp-
principes: een prijsmodel (niet een vaste prijs), 

incentives verbinden aan de gewenste doelen, com-
pensatie voor kosten en risico’s in lijn met eerderge-
noemde zes leidende principes en margin matching 
ten behoeve van het continue allignment.

32 Hart & Frydlinger ‘Overcoming Contractual Incompleteness: The 
Role of Guiding Principles’, 2019.
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Een Vested contract moet vaak worden geraad-
pleegd. Het liefst ligt het op tafel bij alle betrok-

ken partijen. Niet alleen voor het raadplegen van 
de Guiding Principles en de shared vision, maar ook 
omdat partijen zowel de eigen als elkaars doelstel-
lingen in het oog moeten houden. Tussentijds over-
leg over de marges en doelstellingen is absoluut 
vereist. Dit alles om ‘shading’ te voorkomen. Dat 
wil zeggen de kantjes ervan af te lopen omdat een 
bepaalde kwaliteit niet te behalen is voor de afge-
sproken prijs.33

6.2  Stellingen - Van de Rijt

1. Het is juridisch mogelijk om met de opdracht-
nemer na gunning de 10 elementen van een Vested 
contract uit te werken. (54 antwoorden)

33 Voor meer informatie over Vested contracten en hun toepassing, 
verwijs ik naar het artikel van K. Vitasek, M. Ledyard & K. Manrodt, 
‘Unpacking Vested Outsourcing, A Better Way to Structure Outsourcing 
Contracts’, Haslam College of Business - The University of Tennessee.

2. Repeterende projecten (portfolio-contracten) 
lenen zich prima voor de Vested aanpak. (56 ant-
woorden)

3. Het is mogelijk om bij een cost-plus gebaseerd 
contract na gunning (in nadere overeenkomsten) 
afspraken te maken over de verdeling van opbreng-
sten van verbeter-initiatieven (of: transformatie-ini-
tiatieven). (55 antwoorden)
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4. Om te komen tot een Vested contract moet er 
100% op kwaliteit gegund worden (en 0% op prijs). 
(56 antwoorden)

7.  NEC en samenwerking in de praktijk door 
ir. P.G.A. de Bruijn

Openingsspreker van het derde blok van het con-
gres was ir. Pieter de Bruijn die aan de hand van 

een casus één van de New Engineering Contracts 
(hierna: NEC) heeft besproken. 

De Bruijn licht één van zijn favoriete projecten 
toe: de Carolina-Brug in Suriname. De brug, 

die hij (mede) heeft gebouwd met Ballast Nedam, 
had een niet zo succesvolle en betonnen voorgan-
ger. Vlak nadat de eerste paal van de voorganger 
in de grond was geslagen volgden maar liefst acht 
aanvaringen met passerende schepen. De negen-
de aanvaring met een zandboot werd de betonnen 
Carolinabrug fataal. Nadat de brug onherstelbaar 
was beschadigd, werd Ballast Nedam ingeschakeld 
en werd er in overleg getreden met het consortium. 
Het overleg leidde ertoe dat de brug uiteindelijk een 
stalen uitvoering kreeg in plaats van een betonnen 
en ook werd de brug op een ander punt in de rivier 
gesitueerd. Dit alles had zijn weerslag op de kosten. 

Het verkozen contract voor de samenwerking 
werd de NEC-optie E: Cost Reimbursable con-

tract.34 Waarom is gekozen voor een Cost-Reim-
bursable contract? Als de definitie van het werk nog 
niet voldoende is uitgekristalliseerd en nog geen 
target price is vastgesteld kan dit voordelig zijn. De 
Bruijn merkt op dat dit in de door hem besproken 
casus overigens niet het geval was, want er lag al 
een ontwerp. 

Kenmerken van NEC- contracten zijn: (i) hoge 
mate van helderheid, (ii) weinig juridisch jar-

gon, (iii) kernvoorwaarden opstellen en contract 
specifieke gegevens uitsluiten om te voorkomen 
dat de kerntermen wijzigen, (iv) het contract be-
vat belangrijkste taken en verantwoordelijkheden, 
(v) duidelijkheid boven billijkheid en tot slot (vi) 

34 Een cost reimbursable contract (ook wel een cost plus contract) is 
een contract waarin de aannemer wordt vergoed voor de daadwerke-
lijke kosten die zich voordoen bij de uitvoering van het werk, plus een 
extra  vergoeding.

details worden opgenomen in een technische spe-
cificatie. Kernprincipes zijn aldus: flexibiliteit, een-
voud en duidelijkheid. De NEC meent zelf dat de 
NEC-contracten stimulerend werken op een goed 
beheer van de relatie en het contract wordt veron-
dersteld een duidelijk en eenvoudig document te 
zijn. 

Vanuit de aannemer zijn de voordelen: (i) dat 
het een heldere omvang kent met float in de 

planning, (ii) het systeem van Risk Register met 
Early Warnings (met gevolgen indien deze niet 
tijdig worden onderhouden) en (iii) een snelle 
geschillenregeling. De engineer moet in derge-
lijke contracten ‘neutraal’ zijn, maar wordt be-
taald door de opdrachtgever. De Bruijn zet na-
drukkelijk zijn vraagtekens bij dat laatste punt.  
 
Bij NEC-contracten gaan aannemer en opdracht-
gever in een vroeg stadium met elkaar om de tafel 
zitten en hebben zij beiden invloed op de werkwijze, 
de allocatie van kapitaalgoederen zoals personeel 
en materialen. Deze hebben vervolgens weer hun 
weerslag op de kwaliteit en planning. Als beslissin-
gen eenmaal zijn genomen staan die vast, waardoor 
dit later (in principe) geen geschil oplevert. Het Re-
quest For Approval proces (RFA-proces) faciliteerde 
daarnaast het opknippen van het gehele werk in be-
hapbare werkpakketten. Hierdoor werden tussen-
tijdse meet- en overlegmomenten ingebouwd. Dit 
RFA-proces maakte het mogelijk om geschillen in 
een vroegtijdig stadium te (h)erkennen. Hierdoor 
konden opdrachtgever en aannemers relatief snel 
tot een oplossing te komen.

De vraag rijst of een NEC cost reimbursable contract 
een stimulerende werking heeft voor een goede 

samenwerking? Volgens De Bruijn is het antwoord 
hierop eenduidig bevestigend: door de wederzijdse 
verplichtingen en een sturend model moeten de par-
tijen wel samenwerken. Het principe wordt onder-
steund door de twee controlemechanismen: Risk 
Register en Request For Approval. 

De kracht van de het cost reimbursable NEC-con-
tract is dat partijen transparant moeten zijn en 

dat de samenwerking is geautomatiseerd. Partijen 
moeten (veelvuldig) samen keuzes maken. De uit-
werking voor het project Carolinabrug waren als 
volgt: (i) voor keuzes in het ontwerp werd wekelijks 
of zelfs dagelijks overlegd. Zowel de functionele eis 
als het ontwerp zelf werd overlegd (ii) met betrek-
king tot keuzes in de uitvoering werd vrijwel da-
gelijks overlegd, (iii) Het RFA systeem zorgt voor 
transparantie bij de opdrachtgever, (iv) partijen 
zien dat sommige zaken communicerende vaten 
zijn.  

De opdrachtgever heeft bovendien direct invloed 
op de kwaliteit en de inhoud (welke soort brug), 

de prijs en kwaliteit (door de keuzes voor man-
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De nieuwe Carolina Brug in Suriname / Bron: Ballast Nedam

kracht en materialen etc.). De opdrachtgever heeft 
als het ware ‘skin in the game’. Vrij vertaald bete-
kent dit: iets te verliezen hebben in het project. Dit 
leidt ertoe dat partijen betere beslissingen maken 
naarmate zij meer te verliezen hebben. Een groot 
belang verplicht partijen om een degelijke afweging 
te maken. Hierdoor kunnen partijen niet achter-
overleunen en toekijken. De Bruijn benadrukt dat 
de professionaliteit van de partijen en hun gedrag 
een grote invloed heeft op de uitkomst. 

7.1  Stellingen De Bruijn

1. Samenwerking wordt succesvol vormgegeven 
indien zowel opdrachtgever als aannemer  echt be-
lang en/of iets te verliezen hebben. (51 antwoorden)

2. Een  Cost Reimbursable contract stimuleert de 
samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer 
want beiden hebben “skin in the game”. (50 ant-
woorden)

3. Zelfs de best geschreven contracten met prachtig 
juridische vormgegeven samenwerkingsbepalingen 
zullen pas slagen met professionele gecertificeerde 
staf op het werk. (50 antwoorden)
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8.  Faciliteren van samenwerking door het 
aanbestedingsproces door mr. F.M. Rasen-
berg35

Rasenberg neemt de aanwezigen allereerst mee in 
een reis door de geschiedenis van de samenwer-

king in de bouw. Zij concludeert dat partijen in ver-
schillende perioden de ‘heilige graal’ op het gebied 
van contractuele samenwerking reeds meerdere 
malen hebben gevonden, althans hiervan overtuigd 
waren. In de jaren ’50-‘60 ontstond het ‘heilige’ 
bouwteam. In de jaren 1990-2000 doken nieuwe 
eindoplossingen op zoals geïntegreerde contracten, 
allianties en partnering. In de jaren ’10 van deze 
eeuw ontstond een nieuwe toepassing van aanbe-
stedingsprocedures om onder andere samenwer-
king te verbeteren zoals het gedachtegoed DOEN36, 
Best Value Procurement, Concurrentiegerichte dia-
loog en innovatiepartnerschap. In de huidige tijd is 
het twee-fasen-model in het leven geroepen.37

8.1  Samenwerking is maatwerk

Haar betoog is echter geen betoog van cynisme, 
maar van praktische toepassing van de huidige 

toolbox binnen het aanbestedingsrecht. Rasenberg 
meent dat samenwerking in de bouw maatwerk is. 
Evenals haar voorgaande sprekers, is Rasenberg 
van mening dat een nauwere samenwerking, leidt 
tot betere resultaten. Maar zij waarschuwt ook dat 
samenwerking geen tick the box moet worden. Par-
tijen moeten zich terdege realiseren dat een con-
structieve attitude alleen niet voldoende is. Het gaat 
ook om toepasbare vaardigheden en gedrag dat sa-
menwerking bevordert. Werk samen omdat het kan, 
niet omdat het moet. Dit adagium geldt voor beide 
partijen, dus ook voor de opdrachtgever.

Volgens Rasenberg zijn samenwerking en aan-
besteden geen tegenstrijdigheden. Zij wil niet 

focussen op de belemmeringen die volgen uit de 
aanbestedingsregelgeving. Zij doelt bijvoorbeeld 
op de onderlinge concurrentie tussen marktpar-
tijen die hun beste beentje voorzetten. Partijen 
zullen het aanbestedingsrecht niet als hinderlijk of 
beklemmend moeten ervaren, maar wel kaderstel-
lend. Zij doelt op basisprincipes en kenmerken die 
samenwerking kunnen bevorderen: (i) bewustwor-
ding (ii) passende aanbestedingsprocedure, (iii) de 
juiste aanbestedingscriteria en (iv) toon lef en vraag 
waar onduidelijkheden heersen!

35 Mr. Femke Rasenberg is Advocaat & Directeur bij AT Osborne. 
36 <www.projectdoen.nu>.
37 Zie ook prof. mr. C.E.C. Jansen, ‘Over ‘twee-fasen-proces’, 
‘bouwteam met UAV-GC’ en ‘alliantie’: mogelijke oplossingen voor een 
verbeterde beheersing van het informatierisico bij de aanbesteding en 
realisatie van geïntegreerde projecten’, TBR 2021/94, p. 692-710. Zie 
ook de online bijdrage van mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst, ‘Korte 
introductie twee-fasen-proces’, 2020, bron: IBR <https://www.ibr.nl/
korte-introductie-twee-fasen-proces>. 

Rasenberg verwijst naar de eerdere sprekers als zij 
stelt dat samenwerking hand in hand gaat met 

houding en gedrag van beide partijen. De samen-
werking is zoals Boot eerder bepleitte net als een 
huwelijk: luister oprecht naar de vragen van de 
ander, beantwoordt deze serieus en oprecht. Laat 
je als opdrachtgever het hemd van het lijf vragen 
tot er geen onduidelijkheden meer op tafel liggen. 
Houd je aan afspraken omtrent planning en beloon 
eerlijkheid en transparantie. Beloon ook de tekort-
komingen en de behoefte aan hulp vanuit de op-
drachtgever.

8.2  Juiste vorm

Vervolgens moeten partijen de juiste vorm vinden 
om het werk en de samenwerking in te gieten. 

Sta stil bij de juiste vorm die de beoogde samen-
werking faciliteert. Kies voor de concurrentiege-
richte dialoog of een innovatiepartnerschap indien 
van toepassing. Deze procedures vinden - na een 
zeer beperkende en donkere periode voor aanbe-
stedende diensten - tegenwoordig veel meer toe-
passing. De juiste vorm kiezen, biedt automatisch 
meer ruimte voor dat onderlinge gesprek met de 
andere partij. Het innovatiepartnerschap is naar ei-
gen zeggen de lievelingsprocedure van Rasenberg. 
Deze procedure biedt - mits wordt voldaan het in-
novatievereiste van ‘een aanmerkelijke verbetering’ 
- veel ruimte voor samenwerking. Vergeet tegelij-
kertijd niet dat in reguliere aanbestedingsprocedu-
res ook ruimte en aandacht kan worden gecreëerd 
voor samenwerking en samenwerking-bevorderend 
gedrag. 

Dergelijk gedrag kan (vooraf) aan het licht komen 
als sleutelfiguren van de inschrijver aan de slag 

gaan met de opdrachtgever. Dit kan door een op 
de werkelijkheid gebaseerde casus met elkaar na 
te spelen of te werken aan het relationele contact. 
Hierbij is een proactieve medewerking van de op-
drachtgever gewenst, maar het gaat in principe om 
de beoordeling van het gedrag van de marktpar-
tij. Men moet deze rollenspellen wel spelen met de 
daadwerkelijke medewerkers die de opdracht zullen 
uitvoeren of begeleiden. Rasenberg raadt aan dat 
men werkt met externe en onafhankelijke assesso-
ren ter beoordeling. 

De juiste criteria zijn belangrijk voor de visies 
en meetmomenten op de samenwerking en 

het doel van de opdracht, het plan van aanpak en 
het beheersen van mogelijke projectrisico’s. Daar-
naast zijn deze criteria van invloed op de kansen 
en mogelijkheden tot kostenbesparing, innovatie en 
optimalisatie van de inschrijver. De ervaring van 
Rasenberg leert dat het productief kan zijn om lef 
te tonen door vragen te stellen aan de inschrijvers, 
terwijl de aanbestedende dienst tegelijkertijd ook 
openheid van zaken moet geven. 
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8.3  Stellingen – Rasenberg

1. Samenwerking moet bouwprojecten altijd een rol 
spelen in de aanbesteding. (56 antwoorden)

2. Samenwerkingsgedrag is makkelijk te beoordelen 
in een aanbesteding. (55 antwoorden)

3. De huidige aanbestedingswetgeving faciliteert 
samenwerking wel maar stimuleert het niet. (55 
antwoorden)

9.  Conclusie IBR-congres 1 april 2022: 
 Samenwerking

Bruggeman en Jansen blikken terug op de dag en 
doen dat aan de hand van 3 delen:

i. Guiding Principles en relationeel contracte-
ren.

ii. Uitvoeringsfase en samenwerking.
iii. Samenwerken en de aanbestedingsfase.

Ad i - Guiding Principles en relationeel contracte-
ren

Bruggeman en Jansen leggen de zaal een aantal 
stellingen voor. De uitkomsten passen bij het 

beeld dat gedurende deze dag al naar voren kwam. 
Vraag is of we nog meer nodig hebben.

1. Guiding principles zijn een goed startpunt voor 
het vormgeven van samenwerking in zowel de aan-
bestedings- als de contractfase. (60 antwoorden)

2. Bij de operationalisering van samenwerking in 
het juridisch-administratief kader (aanbestedings- 
en contractvoorwaarden) kan ermee worden vol-
staan naar de guiding principles te verwijzen in 
de (niet-bindende) toelichtingen op dat kader. (59 
antwoorden)

3. Bij de operationalisering van samenwerking in 
het juridisch-administratief kader ((aanbestedings- 
en contractvoorwaarden) moeten de guiding pinci-
ples worden uitgewerkt in nadere bepalingen met 
concrete gedragsvoorschriften. (59 antwoorden)

Ad ii - Uitvoeringsfase en samenwerking

De volgende vraag die wordt besproken is: wat 
kunnen we leren van allianties, NEC en Vested? 

De zaal mag onderwerpen aangeven die in ieder 
geval aandacht krijgen bij het verder operationalise-
ren van (goede) samenwerking in het juridisch-ad-
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ministratief kader (aanbesteding- en contractvoor-
waarden?): Ranking the stars! De uitkomst is als 
volgt38 (30 respondenten):

1=  guiding principles
2=  ‘goede’ mensen
3=  gezamenlijke doelen
4=  contractuele verplichting tot samenwerking
5=  gedeelde informatie
6=  verplichting tot het delen van informatie
7=  communicatie- en informatieplichten over 
 risico’s (op het gebied van kwaliteit, tijd en
 geld)
8=  inzicht in risico’s
9=  delen van de belangrijkste risico’s
10= delen van alle risico’s
11= open boek begroting
12= gezamenlijk verdienmodel
13= gedeelde winst en verlies
14= meer/anders?

38 Vanwege technische problemen is deze vraag later nogmaals per 
e-mail voorgelegd aan de deelnemers van het congres. Deze uitkom-
sten zijn hier verwerkt. 

Ad iii - Samenwerken en de aanbestedingsfase

Ook hier werden twee stellingen voorgelegd aan 
de zaal. De uitkomsten daarvan pasten weder-

om bij het beeld van de hele dag.

1. Het aanbestedingsrecht staat in de weg aan de 
operationalisering van samenwerking in de aanbe-
stedingsfase (voorbeeld: bilaterale informatie-uit-
wisseling) (56 antwoorden)

2. Het aanbestedingsrecht biedt voldoende kaders 
voor het selecteren op samenwerkingscapaciteiten 
(56 antwoorden)

Hoe nu verder?

Bruggeman dankt alle inleiders en deelnemers 
voor hun bijdrage en licht toe wat de volgende 

stap in het proces zal zijn. Dat zal een concretise-
ring inhouden van hetgeen vandaag is besproken 
en dat in samenhang met de andere twee speerpun-
ten van het onderzoekskader zoals die eerder deze 
dag al aan de orde kwamen (prijsvorming en risi-
co(ver)deling). Het IBR zal iedereen op de hoogte 
houden via de website en uiteraard dit tijdschrift! l
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