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HOOfDsTuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1 

1.1  Renovatie en restauratie Maastunnel: een prestigieus en complex 
project
De Maastunnel, de oudste tunnel van Nederland, is één van de slagaders van de infrastruc-
tuur in Rotterdam. Renovatie en restauratie staat al een aantal jaren op de planning, maar 
de opgaven die er liggen zijn complex en kostbaar. De oorzaken voor deze complexiteit zijn:

1. De benodigde installaties moeten ingepast worden in een beperkte fysieke ruimte.

2. De Maastunnel heeft de monumentenstatus.

3. Gedurende de werkzaamheden moet het verkeer blijven stromen in een drukke, 
stedelijke context. 

Daarnaast is het bij renovatiewerkzaamheden niet mogelijk om vooraf de precieze technische 
staat van de gehele tunnel te weten, waardoor niet vooraf een volledig gedetailleerd en 
sluitend contract in de markt gezet kan worden.

Naast genoemde complexiteit geeft het project ook kansen, zoals het versterken van de 
Maastunnel als icoon van de stad. Tevens geeft het Rotterdam de kans om met dit project 
te laten zien dat zij (net als bij het nieuwe Centraal station) in staat is om binnen tijd en 
budget een topprestatie neer te zetten naar tevredenheid van betrokkenen, waarbij het een 
nieuwe, belangrijke ervaring op zal doen.

1.2 KIS-model bepalend voor succes
Om de complexiteit van het project te beheersen en de aanwezige kansen zo veel als 
mogelijk te kunnen benutten, zocht de gemeente Rotterdam naar een manier van samen-
werken met een opdrachtnemer die recht doet aan ieders belangen, aan de kennis die bij 
de gemeente Rotterdam (al dan niet) aanwezig is en aan de uitdagingen die het project met 
zich meebrengt. De gemeente Rotterdam heeft hiertoe het kIs-model gedefinieerd, waarbij 
kIs staat voor: kwaliteit, integraliteit en samenwerking. 

De gemeente had als doel om in haar aanbestedingsproces op zoek te gaan naar een pro-
fessionele partner om de renovatie en restauratie van de Maastunnel te ontwerpen, uit te 
voeren en tot een goed einde te brengen (tot en met openstelling door de tunnelbeheerder). 
Deze partner diende geselecteerd te worden op basis van de kIs-aspecten. Maar hoe ope-
rationaliseer je kIs? Hoe selecteer je de juiste partner? Waar moet deze aan voldoen en hoe 
meet je dat? Hoe kunnen partijen zich onderscheiden? En hoe organiseer je gedurende een 
jarenlang project diezelfde hoge kwaliteit, integraliteit en samenwerking? 

Ter ondersteuning van het eigen projectteam, heeft de gemeente Rotterdam het COB ge-
vraagd een expertteam in te richten, om mee te denken over deze vragen en om een visie te 
schetsen over de manier waarop kIs als criterium meegenomen kan worden in het aanbeste-
dingsproces en het project. Voorliggend rapport is het eindproduct van dit COB-expertteam.

1.3 Doelstelling COB-expertteam
De doelstelling van het COB-expertteam kIs Maastunnel was om een visie te schetsen over 
de manier waarop kwaliteit, integraliteit en samenwerking als selectie- of gunningscriteria 
meegenomen kunnen worden in het aanbestedingsproces en de uitvoering van het project, 
en om uitspraken te doen over kIs als instrument die het Maastunnelproject overstijgen. 
De belangrijkste vragen zijn:
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•	 Wat is de betekenis van de termen kwaliteit, integraliteit en samenwerking binnen een 
tunnel(renovatie)project?

•	 Hoe selecteer je een partner die kwaliteit, integraliteit en samenwerking begrijpt en 
vervolgens vorm kan geven tijdens de uitvoering?

•	 kunnen selectie- of gunningscriteria geformuleerd worden die onderscheidend, 
uitdagend, uitvoerbaar en toetsbaar zijn?

•	 Hoe organiseer je gedurende de jarenlange samenwerking een blijvende en hoge kIs-
kwaliteit?

1.4 Gevolgd proces en leeswijzer
De aanpak van het COB-expertteam kan getypeerd worden als 'van wensbeeld naar 
projectrealiteit'. Hiermee wordt bedoeld dat het expertteam in eerste instantie zonder veel 
inkadering in een visie heeft beschreven hoe kIs-aspecten vanuit het perspectief van een 
opdrachtgever (asset owner) ingebracht kunnen worden in de selectie van een partner voor 
een complex technisch project ('wensbeeld'). 

Omdat tunnelprojecten in de context van een publieke opdrachtgever uitgevoerd worden, 
is door het COB-expertteam, samen met het projectteam van de gemeente Rotterdam, on-
derzocht hoe de beschreven visie ingepast kan worden in de vigerende aanbestedingswet-
geving ('aanbestedingscontext'), overigens zonder hier een uitputtende juridische analyse 
op los te laten. Om de randvoorwaarden die het project gesteld heeft (met name aangaan-
de planning en moment van advisering) tot hun recht te laten komen, is in samenwerking 
tussen het expertteam en de gemeente Rotterdam een tweede vertaalslag gemaakt naar 
de toepassing binnen het renovatie- en restauratieproject Maastunnel ('projectrealiteit') .

Als laatste hebben het expertteam, de opdrachtgever en (het merendeel van) de gegadigden 
hun mening gegeven op de rol en betekenis van kIs tijdens het aanbestedingsproces, en 
aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige projecten. De bevindingen zijn verwerkt in 
deze rapportage.

Voorliggende rapportage is – na een eerste hoofdstuk over de gehanteerde definitie van 
kIs (HOOFDSTUK 2) – ingedeeld volgens bovenstaand beschreven proces:

•	 HOOFDSTUK 3, wensbeeld: dit hoofdstuk presenteert een visie op hoe kIs-aspecten 
ingebracht kunnen worden in de selectie van een partner voor een complex technisch 
project. 

•	 HOOFDSTUK 4, aanbestedingscontext: in dit hoofdstuk staat beschreven hoe elementen 
uit de visie ingepast kunnen worden in een aanbestedingsproces.

•	 HOOFDSTUK 5, projectrealiteit: dit hoofdstuk laat zien  hoe de input van het expertteam 
door de gemeente Rotterdam (in samenwerking met het expertteam) is opgenomen in 
de selectie- en aanbestedingsleidraad.

•	 HOOFDSTUK 6: de rapportage sluit af met enkele conclusies en lessen van het expertteam 
en de gemeente Rotterdam, die – evenals de voorgaande hoofdstukken – breed toepas-
baar zijn voor technisch complexe (tunnel)projecten in een stedelijke context waarbij 
kwaliteit, integraliteit en samenwerking een belangrijke succesfactor zijn.

Veel van de inhoudelijke uitwerkingen van het expertteam zijn vanwege de leesbaarheid 
van het rapport opgenomen in bijlagen. De bovengenoemde hoofdstukken blijven 
zelfstandig leesbaar en zullen voor nadere detaillering verwijzen naar betreffende 
bijlagen. BIJLAGE A gaat nader in op de totstandkoming van dit rapport en presenteert de 
geïnterviewde personen en gebruikte bronnen.
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2 kIs nader gedefinieerd 2 
De termen kwaliteit, integraliteit en samenwerking kennen veel definities en betekenis-
sen. Voor een helder kader en referentie, verkent dit hoofdstuk de betekenis van kIs 
zoals gehanteerd binnen voorliggende rapportage. Dit is dus de definitie die het expert-
team aan kIs geeft en is daarmee ook de definitie zoals zij de gemeente Rotterdam 
geadviseerd heeft te hanteren. 

2.1 Kwaliteit
Elke definitie van kwaliteit is op maat gesneden voor een specifiek doel of toepassings-
gebied. Voor de Maastunnel definieert het expertteam 'kwaliteit' aan de hand van drie 
dimensies:

1. Operationele kwaliteit: de mate waarin het tunnelsysteem – bestaande uit het 
technische tunnelobject en de tunnelbeheerorganisatie – na afronding van de 
renovatie en restauratie in staat is om de diverse bedrijfstoestanden (normaal 
bedrijf, calamiteitenbedrijf, vluchtbedrijf, onderhoudsbedrijf, etc.) te faciliteren, 
alsmede een bepaalde mate van flexibiliteit bezit om in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen (robuustheid).

2. Ruimtelijke kwaliteit: de mate waarin het renovatieproject en het tunnelobject passen 
binnen de ruimtelijke context en maatschappelijke ambitie van de stad Rotterdam, 
waaronder in ieder geval de monumentenstatus is begrepen.

3. Proceskwaliteit: de mate waarin het renovatieproject beheerst wordt uitgevoerd, 
waarbij toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden een logische 
indeling in werkpakketten en een realistische planning een rol spelen, alsmede het 
vermogen om tijdig te anticiperen op onvoorziene omstandigheden, omdat volledige 
beheersing een illusie is. 

2.2 Integraliteit
Het expertteam stelt dat de kern van integraliteit de vaardigheid is waarmee betrok-
kenen het vermogen etaleren om te verbinden en echt samen te werken. Zowel balans 
vinden als spanning zoeken. Binnen kIs is een aantal aspecten hiervan al gedekt door 
de 'k' en de 's'. Dit maakt dat de 'I' binnen kIs zich vooral richt op de samenhang tus-
sen verschillende onderdelen. Voor de Maastunnel kan integraliteit over diverse assen 
gedefinieerd worden:

1. De mate waarin de ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten van de diverse technische 
disciplines (civiele techniek, bouwkunde, technische installaties, industriële 
automatisering) in samenhang gedefinieerd en vooral iteratief doorlopen worden, 
opdat dit leidt tot een technisch tunnelobject dat voldoet aan de beschreven 
operationele kwaliteit.

2. De mate waarin bij de uitvoering van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden 
geoptimaliseerd wordt over de gehele levensduur van de tunnel, dus hierbij 
rekening houdend met de ontwerpfase, uitvoeringsfase en operationele (beheer- en 
onderhoud) fase.

3. De mate waarin een samenhang en balans gevonden wordt tussen de verschillende 
belangen van betrokken partijen en personen (stakeholders), onder andere neerge-
daald in de gedefinieerde operationele, ruimtelijke en proceskwaliteit.

Figuur 1 / Ope
Figuur 2 / asdasdrationalisering KIS
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2.3 Samenwerking
samenwerking betreft het richten van de inspanningen van twee of meer personen of 
instanties op hetzelfde doel en de manier waarop er met elkaar gewerkt wordt. samen-
werking betreft in ieder geval meerdere partijen. Voor de Maastunnel gaat het om de 
samenwerking tussen:

1. De verschillende organisaties binnen de opdrachtgever Rotterdam.

2. Opdrachtgever Rotterdam en het opdrachtnemende consortium van bouw- en/of 
ontwerpbedrijven.

3. De verschillende bouw- en/of ontwerpbedrijven binnen het opdrachtnemende 
consortium onderling en met eventuele onderaannemers.

4. Het gezamenlijke team (opdrachtgever en opdrachtnemer) met de stakeholders van 
het project. Hiermee worden alle personen/partijen bedoeld die beïnvloed worden 
door het project of het project kunnen beïnvloeden.

2.4 KIS in één figuur gedefinieerd
FIGUUR 2.1 geeft de interpretatie en operationalisering van kIs door het expertteam Maas-
tunnel grafisch weer.

Figuur 2.1 / Operationalisering KIS
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3 Wensbeeld 3 
In dit hoofdstuk wordt – los van wet- en regelgeving en andere kaders – door het COB-
expertteam een visie gegeven op hoe bij complexe technische projecten geselecteerd 
kan worden op de kIs-aspecten. Hierbij is de renovatie en restauratie van de Maastunnel 
gebruikt om de abstracte visies concreet te maken.

3.1 Selectie op basis van KIS vraagt om een innovatief proces
kIs vraagt om een innovatief proces, in plaats van de inbreng van innovatieve criteria in 
een bewezen proces. Het proces zelf moet gericht zijn op het stimuleren en ontwikkelen 
van een samenwerking. 

Bij selectie die gericht is op (onder andere) samenwerking, dient al tijdens het selectieproces 
de samenwerking zo veel als mogelijk gezocht te worden. Het is mogelijk om op empathisch 
vermogen te selecteren en tevens het samenwerkingsgedrag te stimuleren door het on-
derdeel te maken van het aanbestedingsproces. Leren samenwerken komt dan los van de 
aanbesteding an sich, en het aanbestedingsproces kan de opdrachtgever dan zo inrichten 
dat 'samenwerken' uitgangspunt is voor het bouwen aan een relatie. Dat hoeft niet abstract 
te zijn; er zijn voldoende instrumenten en methoden om dit te concretiseren. Een voorbeeld 
hiervan is het gezamenlijk ontwikkelen van een projectnarratief en het opstellen van een 
implementatieplan 'Wederzijdse nieuwsgierigheid' (zie BIJLAGE B).

3.2 KIS-selectie: samenwerken aan integrale kwaliteitsproducten
Bij een complex project als de renovatie en restauratie van een tunnel zijn, naast 'harde' 
factoren ook 'zachte' factoren aan te wijzen1 die kunnen bijdragen aan het slagen van (of 
falen van) een project. 

1 Gebaseerd op Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten door A. van Marrewijk en J. Verkade, 
op initiatief van KING en de VU Amsterdam (http://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/Het_
managen_van_culturele_raakvlakken_in_complexe_projecten-2.pdf).

Figuur 3 / Test

Figuur 3.1 / Succesfactoren samenwerking. (Bron: Ard-Pieter de Man, 'Op weg naar feilloze samenwerking', in COB-
uitgave 'Samenwerking - Visies vanuit theorie en praktijk', 2015)

http://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/Het_managen_van_culturele_raakvlakken_in_complexe_projecten-2.pdf
http://neerlandsdiep.nl/wp-content/uploads/2014/05/Het_managen_van_culturele_raakvlakken_in_complexe_projecten-2.pdf
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Door de zachte factoren structureel en planmatig te managen, worden gezamenlijke 
projectdoelstellingen haalbaar. Het vergemakkelijkt de coördinatie, zorgt voor een betere 
binding met het project en draagt bij aan het gevoel dat een gezamenlijke klus wordt ge-
klaard. Het sturen op deze zachte factoren kan gezien worden als onderdeel van volwas-
sen risicomanagement.

samenwerking is gebaseerd op empathie; je kunnen inleven in de processen, belangen en 
drijfveren van de ander. Hiervoor is het creëren van een alliantiecultuur geschikt, zonder per 
se een alliantiestructuur op te leggen. Een dergelijke cultuur gaat uit van het volgende: 

•	 Een gezamenlijk project: 'ons' in plaats van 'wij'/'zij'.

•	 Denken in elkaars processen: 'hij heeft dan en dan dit en dit van mij nodig, dus ik 
lever op tijd'.

•	 Denken in elkaars risico's: 'dit doe ik niet, want dan zit hij met de gebakken peren'

•	 Denken in elkaars belangen, en verschillen accepteren en onderkennen. De opdracht-
nemer moet immers winst maken en de opdrachtgever moet de publieke belangen 
behartigen.

De belangen van de omgeving van de opdrachtgever en van de opdrachtnemer dienen 
in samenhang behartigd te worden in een complexe omgeving waarbij verschillende 
technische disciplines (civiele bouw, bouwkunde, technische installaties, industriële 
automatisering) in één samenhangend proces tot een bevredigend eindresultaat moeten 
komen. Het is zeer complex – hoegenaamd onmogelijk – om dit in één keer op alle aspec-
ten goed te plannen en te ontwerpen. sterker nog, door je bewust te zijn van de veelheid 
aan kwaliteiten en relaties kan er tot mooiere oplossingen worden gekomen: 'playing with 
complexity'. Om dit te bereiken, dienen de kIs-aspecten in samenhang geadresseerd te 
worden: de opdrachtgever zal in een gezamenlijk proces, in iteratieve slagen, met de ge-
gadigden moeten samenwerken aan gezamenlijke producten die een beeld geven van de 
kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden, waarbij de samenhang binnen en tussen 
deze producten een maat is voor het integrale werken. De opdrachtgever kan vervolgens 
op basis van de beoordeling van het gezamenlijke proces en de daaruit voortgekomen 
producten een keuze maken voor een opdrachtnemer die de opdracht uit gaat voeren.

3.3 Een kwetsbare opstelling van de opdrachtgever
Het opbouwen van een samenwerking voor het uitvoeren van de renovatie- en restauratie-
opgave vraagt een open en kwetsbare opstelling van de opdrachtnemer én van de opdracht-
gever. De mate waarin samengewerkt kan worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
wordt niet zozeer bepaald door de samenwerkingskwaliteit van de opdrachtnemer, maar 
veel meer door de mate waarin de samenwerkingskwaliteiten en -kenmerken van beide 
partijen op elkaar passen en de wijze waarop verschillen bespreekbaar gemaakt worden.

BIJLAGE C geeft handvatten voor het meten van de samenwerkingsvolwassenheid van 
organisaties. Indien zowel de opdrachtgever als de gegadigden dit voor zichzelf in beeld 
hebben, dient (eventueel onder begeleiding van een organisatiepsycholoog) het gesprek 
hierover gevoerd te worden. Resultaten kunnen ingebracht worden bij handvat 3, 'Nadere 
afstemming en uitwerking proceskwaliteit', uit § 3.4.

3.4 Innovatieve ideeën voor selectie op KIS
Om van het hiervoor beschreven samenwerkingsproces te komen tot kwaliteitsplannen, 
waarbij de samenhang binnen en tussen de plannen een maat is voor de integraliteit van 
de aanpak en producten, zijn hieronder een aantal concrete handvatten beschreven. Het 
volgende hoofdstuk zoomt in op deze en andere handvatten in relatie tot de gebruikelijke 
aanbestedingssystematiek bij overheidsprojecten.  
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1. Doorloop samen projecten als oefening in samenwerken en maat voor het kwaliteits-
systeem.
Laat gegadigden voor de renovatie en restauratie een aantal voorbereidende projec-
ten uitvoeren (kies hiervoor projecten/werkzaamheden die de opdrachtgever zelf 
heeft aangemerkt als voorloopprojecten). Zorg ervoor dat de kwaliteitsprocessen 
van deze kleinere voorloopprojecten zoveel mogelijk op eenzelfde manier ingericht 
worden als in het uiteindelijke renovatieproject. Gegadigden en de gemeente oefe-
nen in de projecten met samenwerken, en de 'samenwerkingsvolwassenheid' van de 
gegadigden (en van de opdrachtgever!) wordt getest. Tegelijkertijd kan de kwaliteit 
van doorlopen processen en opgeleverde producten getoetst worden.

2. Interactieve sessies ter validatie van de OCD en bestaande schetsontwerpen.
Een operational concept description (OCD) geeft op gebruikersniveau inzicht in 
het functioneren van het tunnelsysteem en geeft daarmee een goede beschrijving 
van de te behalen operationele kwaliteit. Het OCD kan opgesteld worden door de 
opdrachtgever. Ook een goed OCD heeft altijd nog openstaande puntjes, zwakke 
plekken en complexe afwegingen in zich; daarnaast zijn gegadigden bij uitstek in 
staat om de haalbaarheid van de technische aspecten van het OCD te beoordelen. 
Het expertteam adviseert om het verbeteren van het OCD onderdeel te maken van 
het selectieproces. Het voordeel is dat de projectspecificaties zo beter worden en de 
opdrachtgever kan tegelijkertijd zien welke van de gegadigden de kwaliteiten heeft 
om dit project aan te kunnen. De beste partij met het juiste niveau systeemdenkers 
in huis zal de meeste zwakke punten in het OCD blootleggen en/of geeft de meeste 
verbeteringen aan en/of komt met de beste oplossingen. 

Op eenzelfde wijze kunnen bestaande schetsontwerpen (ruimtelijke kwaliteit) in 
samenwerking tussen gegadigden en de opdrachtgever verbeterd en nader gedetail-
leerd worden. 

3. Nadere afstemming en uitwerking proceskwaliteit.
Werk gezamenlijk aan een procesbeschrijving en het organisatie-ontwerp voor de 
ontwerp- en realisatiefase. Hierin worden onder andere de volgende vragen ge-
adresseerd: Hoe wordt de integraliteit tussen de verschillende ontwerpdisciplines 
geborgd? Hoe wordt de samenwerking vormgegeven? Wie beslist op welk moment 
waarover? Hoe worden integraliteit tussen en de kwaliteit van de verschillende be-
langen geborgd?

Het is belangrijk dat gegadigden deze exercitie doorlopen met hetzelfde team als 
dat beoogd is voor de uitvoering van de renovatie en restauratie. Een gezamenlijk 
(op persoonsniveau) ontworpen en besproken proces geeft de proceskwaliteit en de 
samenwerking een vliegende start.

4. Bezoek referentieprojecten.
Vraag gegadigden om een beschrijving van een aantal projecten waarin men heeft 
gewerkt op een manier die ze nu ook voorstaan (referentieprojecten), waarbij voor 
minimaal één project geldt dat daar grote conflicten moeten hebben gespeeld (gega-
digde dient aan te geven welke problemen dit waren en hoe men dit heeft opgelost). 
Als onderdeel van het selectieproces zal per gegadigde minimaal één referentieproject 
bezocht worden door (een vertegenwoordiging van) de opdrachtgever, samen met 
het team van de gegadigde en in aanwezigheid van de opdrachtgever van het project. 
Doel is om de bevindingen van de opdrachtgever te beluisteren en om een beeld 
te krijgen van de manier waarop kwaliteitsplannen van de gegadigde in de praktijk 
uitpakken.
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HOOfDsTuk 4 - Aanbestedingscontext

4 Aanbestedingscontext 4 
Omdat de in het voorgaande hoofdstuk beschreven wijze van selecteren niet (geheel) 
binnen de kaders van de Europese en Nederlandse aanbestedingswetgeving valt, is door het 
COB-expertteam een advies opgesteld over de manier waarop de kern van de (meeste) voor-
gestelde handvatten in een aanbestedingsproces ingebracht kunnen worden. Het betreft 
hier zowel een procesvoorstel als de beschrijving van selectie- en gunningscriteria.

NB1: Dit advies betreft enkel de voor kIs relevante delen van het aanbestedingsproces. 
Overige belangrijke aspecten, zoals technische bekwaamheid, financiële draagkracht, 
prijs, etc. dienen door de opdrachtgever zelf in het beschreven aanbestedingsproces inge-
bracht te worden.

NB 2: Voor een juiste inbedding van dit advies in het gehele aanbestedingsproces dient 
een balans te bestaan tussen de invloed van de prijs en van de kIs-criteria op het gun-
ningsbesluit. Deze balans kan aangebracht worden door het gewicht van de prijs (in de 
EMVI of anderszins) laag te stellen, of een bandbreedte op de referentieraming vast te 
stellen waarbuiten de aanbesteding ongeldig is.

4.1 Het voorgestelde aanbestedingsproces op hoofdlijnen
Het proces zoals het COB-expertteam het voorstelt, sluit aan bij de fasering die de 
gemeente Rotterdam heeft aangehouden voor de aanbesteding. De invulling van het 
voorgestelde wensbeeld in deze fasering is hieronder op hoofdlijnen beschreven en wordt 
in volgende paragrafen nader uitgewerkt.

1. Voorbereiding
In deze fase ligt de bal bij de opdrachtgever. Deze legt zijn ambities vast als uitgangs-
punten voor het project en bereidt het aanbestedingsproces voor. Tevens wordt de 
eigen opdrachtgeversorganisatie geanalyseerd op de aanwezigheid van kIs-aspecten. 
Deze fase resulteert in de start van de aanbestedingsprocedure.

2. Selectiefase
Tijdens de selectiefase zijn met name de gegadigden aan zet. Zij dienen op basis van 
documenten, plannen en presentaties aan te tonen dat zij de uitgevraagde opdracht 
aankunnen en over de benodigde kerncompetenties beschikken. Deze fase resulteert 
in de selectie van gegadigden die mogen meedoen in de gunningsfase.

3. Gunningsfase
Tijdens deze fase vindt er veel interactie tussen gegadigden en opdrachtgever plaats. Zo 
wordt voorgesteld dat partijen reeds gezamenlijk werken aan kleine projecten (zie § 3.4) en 
er vindt nadere selectie plaats tussen de gegadigden op basis van kIs-aspecten. Deze 
fase resulteert in een voornemen tot gunning van het project aan één gegadigde.

4. Convergentiefase1

Tijdens deze fase detailleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk de 
procesaanpak en werken ze samen de meest kansrijke en risicovolle deelontwerpen uit. 
Hiermee toont de opdrachtnemer aan dat hij daadwerkelijk kan waarmaken wat er in 
de voorgaande fases is beloofd. De fase resulteert in definitieve gunning van het project 
aan één gegadigde. 

1 De Best Value Procurement-methodiek (BVP) biedt deze mogelijkheid, maar deze fase kan ook met bijvoorbeeld 
een concurrentiegerichte dialoog worden ingebracht (zij het wellicht parallel of voorafgaande aan de gunnings-
fase). De convergentiefase die bij de Maastunnel in het proces is ingebracht (Europese niet-openbare aanbeste-
dingsprocedure met voorselectie), heeft plaatsgevonden na gunning.

Figuur 4 / Test
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5. Uitvoeringsfase
Deze fase betreft de uitvoering van het project, conform het in voorgaande fasen ont-
wikkelde proces. Het is in deze fase van belang om aandacht te blijven hebben voor de 
borging van de kIs-aspecten in het project. Gegeven de scope van de COB-expertteam 
kIs Maastunnel is deze fase niet nader uitgewerkt.

FIGUUR 4.1 vat de fasen, de duur en de belangrijkste aanbevolen producten en stappen 
hierbinnen grafisch samen.

4.2 Activiteiten, producten en criteria voorbereidingsfase
Het is voor een succesvol project van belang om een heldere en gedragen (bestuurlijke, 
ambtelijke, technische en maatschappelijke) ambitie te beschrijven. Dit creëert besef dat 
de renovatie en restauratie niet alleen het 'oplappen' van de tunnel is, maar het voorbe-
reiden van de Maastunnel als belangrijk icoon voor de eenentwintigste eeuw. Het geeft 
een scherp beeld van de ruimtelijke ambitie, geeft richting aan de samenwerking en heeft 
communicatieve waarde richting bevolking en bestuur. Een ambitiedocument fungeert 
als het 'geweten' tijdens het gehele bouwproces. 

Ter voorbereiding van de aanbesteding wordt door het COB-expertteam voorgesteld om 
de ambitie van het project vast te leggen in een ambitiedocument met daarin in ieder 
geval drie hoofdstukken:

1. Ambitiedocument ruimtelijke kwaliteit 
Wat betekent deze tunnel voor de gemeente? Hoe zien de bewoners de tunnel? kan 
de betekenis worden versterkt? De Maastunnel is bijvoorbeeld een rijksmonument 
en heeft nu al grote betekenis voor de stad en zijn bewoners. Zeker met alle overlast 

Figuur 4.1 / Overzicht voorstel COB-expertteam voor de invulling van KIS in het door de gemeente Rotterdam opgestelde aanbestedingsproces.
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en verkeershinder, is het belangrijk te investeren in een gedeelde ambitie zodat 
ieder weet 'waar we het voor doen' en trots is op het eindbeeld. Als uitgangspunt 
kunnen de (bewerkte) originele ontwerpvoorwaarden van destijds genomen worden. 
Dit plaatst de keuzes van de renovatie en restauratie in historisch perspectief en 
geeft kaders voor de (ruimtelijke en monumentale) kwaliteit die de Rotterdammers 
willen bereiken. 

2. Operational concept design (OCD) ter vastlegging operationele kwaliteit 
De renovatie en restauratie beoogt naast een technisch object, vooral een 'operati-
oneel en goed werkend tunnelsysteem' op te leveren. Wat dit operationeel en goed 
werkend tunnelsysteem inhoudt en welke rol het technische object daarin vervult, 
staat beschreven in het OCD. Dit document legt vast hoe het systeem van de tunnel 
na realisatie van het project moet functioneren in haar omgeving. Het beschrijft 
de voorziene bedrijfsprocessen en het bijbehorende gezamenlijk functioneren van 
techniek en organisatie. Dit geeft een duidelijk beeld van wat de techniek moet 
(gaan) kunnen en met welk doel de technische installaties gebruikt gaan worden. 

3. Uitgangspunten proceskwaliteit. 
stel als opdrachtgever uitgangspunten op voor het door de partners (dus zowel op-
drachtgever als opdrachtnemer) te doorlopen proces: wat wil je per se samen doen, 
wat wil je zelf bepalen en waar geef je opdrachtnemer ruimte om zijn eigen werkwijze 
toe te passen? Het gaat er dus niet om het proces uit te schrijven en op te leggen, 
maar om samen met de gegadigden in vervolgfases het te doorlopen proces vorm te 
geven vanuit deze uitgangspunten. Zo dient het expliciete belang van 'in één keer goed 
uitvoeren', wegens de positie van de tunnel in het verkeerssysteem van Rotterdam 
expliciet gemaakt te worden. Dit geeft een duidelijke richting aan de manier waarop 
het project dient te prioriteren binnen de triple constraint (de balans tussen kwaliteit, 
geld en tijd) alsmede draagvlak.

Naast het opstellen van het ambitiedocument, is het in deze fase van belang om publieke 
betrokkenheid te creëren, bijvoorbeeld door een publieksactie of het organiseren van 
een sessie met de kinderen van medewerkers en omwonenden, etc. Tot slot is het van 
belang om de samenwerkingsvolwassenheid van de opdrachtgeversorganisatie in kaart te 
brengen en waar nodig aan te passen: richt een selectieproces in voor personen (vereisten 
gelijk aan eisen aan opdrachtnemer). Dit kan met beproefde methoden zoals beschreven 
in BIJLAGE C.

4.3 Activiteiten, producten en criteria selectie- en/of gunningsfase
Het COB-expertteam stelt voor dat de gegadigden wordt gevraagd ontwerpschetsen 
aan te leveren, documenten op te leveren en een presentatie te geven waarin zij aan-
geven hoe zij invulling denken te gaan geven aan de aspecten zoals die benoemd zijn 
in het opgestelde ambitiedocument. Een beoordelingsteam zal hierbij kijken naar de 
volgende aspecten:

1. Schets van de integrale en iteratieve aanpak 
Welke gegadigden hebben een gedegen visie op een werkbare, concrete aanpak voor 
de opgave en zijn aantoonbaar (door middel van referentieprojecten) in staat deze uit 
te voeren? Onderdelen van deze aanpak die gewaardeerd worden zijn:

a. Iteratief en cyclisch proces, met veel opdrachtgever-opdrachtnemerinteractie.

b. Duidelijke invulling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

c. Invulling van sleutelposities (zoals systeemintegratoren) bij zowel opdrachtgever 
als gegadigden. Deze personen moeten voldoende positie en invloed hebben om 
het gehele project op koers te houden.
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2. Wie geeft het beste vorm aan de ruimtelijke en maatschappelijke ambities? 
Welke gegadigden geven dit project de meeste ruimtelijke waarde binnen de kaders 
van het ambitiedocument? Wie heeft het best begrepen wat de opdrachtgever ziet als 
de maatschappelijke en ruimtelijke betekenis van de tunnel (en liever nog, het tracé)? 
Dit kan opgeleverd worden met schetsen, presentaties en documenten2.

3. De operationele kwaliteit (tunnel probleemloos open, aantoonbaar veilig)
Welke gegadigden hebben de beste visie op de wijze waarop de ambities uit het OCD 
vertaald kunnen worden in verantwoordelijkheden en taken van de opdrachtnemer, 
en zijn aantoonbaar (door middel van referentieprojecten) in staat deze visie uit te 
voeren? Dit kan opgeleverd worden met stukken en presentaties. 

4. Visie op 'in één keer goed' 
Een renovatieproject met deze complexiteit kent per definitie een grote mate van 
onzekerheid aangaande de scope van werkzaamheden3. Het is onmogelijk en zelfs 
onwenselijk om een partner te zoeken die zegt die onzekerheid volledig te kunnen be-
heersen. Het gaat erom de partner te vinden die in staat is gegeven die onzekerheden 
het gestelde doel te behalen. De input van de gegadigden wordt beoordeeld op: 

a. Welke gegadigden hebben aantoonbaar de mogelijkheid om snel extra mensen in 
te zetten?

b. Welke gegadigden zijn in staat om met effectieve risicomanagementmethoden en 
vanuit een scenario-aanpak het project binnen de deadlines uit te voeren? 

c. Welke gegadigden leveren de beste analyse aan van de kansen en risico's die de haal-
baarheid van 'in één keer goed' bedreigen, dan wel de kans op succes vergroten? 

d. Welke gegadigden hebben in voorgaande projecten aangetoond dat men het crea-
tief vermogen bezit om onverwachte situaties het hoofd te bieden?

5. Visie op samenwerkingsvolwassenheid en visie op samenwerking 
Alle gegadigden zouden conform dezelfde systematiek (model suprapto en model Van-
tage, zie BIJLAGE C) input moeten geven om hun visie op samenwerking en hun 'samen-
werkingsvolwassenheid' in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is dat de gegadigden ook 
daarop moeten reflecteren en dit ook moeten inbrengen in hun documentatie/presen-
tatie. De input van de gegadigden wordt onder andere beoordeeld op:

a. Waarop worden medewerkers van gegadigden afgerekend en hoe wordt men be-
loond? De score is hoger als de incentives binnen het team (zowel bij opdrachtgever 
als opdrachtnemer) gelijk zijn of overeenkomen (zelfde bonusstructuur, gericht op 
projectsuccessen en dus niet op succes van de combinatiepartner waarbij men in 
dienst is).

b. Welke consortiumstructuur stelt de gegadigde voor? De score is hoger naarmate 

2 Het feit dat de Maastunnel een monument is, kan voor onverwachte kosten zorgen. Zo kunnen bepaalde 
materialen niet meer leverbaar zijn, maar kunnen die vaak alsnog in productie worden genomen door goed 
speurwerk en goede (inter)nationale contacten van een ervaren restaurateur. Ervoor zorgen dat een deskundige 
in het team van de gegadigden zit, is dus een van de eisen die gesteld moeten worden.

3 Het kenmerk van complexe projecten is dat deze vooraf in beperkte mate zijn te overzien (Hertogh et al, 2008; 
Hertogh en Westerveld, 2010). Bij deze projecten vinden doorgaans belangrijke, onvoorziene wijzigingen plaats 
terwijl het ontwerp al ver is uitgewerkt en de uitvoering soms al is begonnen. Herman Mooi van het COB-expert-
team geeft aan dat bij dergelijke projecten 30 tot 40 procent van de scope nog onvoldoende bekend is bij start 
uitvoering (interview Mooi, 2014). Dit wordt nog eens versterkt doordat de Maastunnel een renovatieproject is; 
voor renovatieprojecten is kenmerkend dat zij een groter risico op dit vlak met zich meebrengen dan nieuw-
bouwprojecten (interview Arnoldussen, 2014). Dit betekent een combinatie van zorgvuldig voorbereiden en 
tijdig inspelen op veranderingen.
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de belangen van de consortiumpartners allemaal (ook financieel) gericht zijn op 
integraal projectsucces in plaats van eigen 'deelsucces'. 

c. kwaliteit van het kennismanagementsysteem dat de gegadigde heeft opgebouwd 
over samenwerkingsverbanden. Hoe lang heeft de gegadigde al een dergelijk sys-
teem? Hoe zit dat in elkaar? Hoeveel mensen in vaste dienst zijn opgeleid en welke 
opleidingen zijn dan gevolgd? Naarmate de investeringen die de gegadigde doet in 
het opbouwen van kennis over samenwerking groter is, scoort hij hoger. 

d. Op welk niveau in de organisatie denkt de gegadigde de bevoegdheden en verant-
woordelijkheid te beleggen voor de samenwerking met Rotterdam? Maakt de top er 
tijd voor vrij en wat is de inschatting van de tijdsbesteding? Naarmate de verdeling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden beter is gespreid van top tot en met 
operaties scoort een partij hoger. 

e. kan de gegadigde aangeven hoe hij denkt om te gaan met de sterke en zwakke 
plekken van zichzelf en van de opdrachtgever waar het samenwerkingsvaardigheid 
betreft? Naarmate op dit vlak concretere plannen worden gemaakt over bijvoor-
beeld leren van elkaar, scoort de gegadigde hoger. 

f. kan de gegadigde voorbeelden geven van eerdere samenwerkingsverbanden en 
de manier waarop de lessen die daar geleerd zijn, toegepast gaan worden in het 
voorliggende tunnelproject? 

6. Overige relevante projectaspecten 
Naast de aspecten zoals genoemd in het ambitiedocument kan in deze fase geselec-
teerd worden op andere relevante aspecten zoals bijvoorbeeld de inbedding van life 
cycle costing (LCC) en total cost of ownership (TCO) afwegingen, technische oplossin-
gen of de uitvoeringsfasering. 

De gemeente kan zowel in de selectie- als gunningsfase de gegadigden vragen naar 
aspecten 1 tot en met 6 (in FIGUUR 4.1 is dit uitsluitend weergegeven in de selectiefase), 
waarbij de opdrachtgever de keuze moet maken in welke fase ze de plannen het meest 
passend vindt. Onderstaande aspecten adviseert het expertteam uitsluitend in de gun-
ningsfase in het proces in te bedden:

7. Presentatie en bespreking van de plannen (de 'Ontmoeting', zie § F.3)
Gegadigden krijgen de kans om hun plannen toe te lichten en de opdrachtgever kan 
vragen stellen. Er wordt een gesprek aangegaan over de interpretatie van maatregelen 
en over de projectvisie van zowel opdrachtgever als van de gegadigden.

8. Bezoek referentieprojecten 
In de eerste fase van de selectie moeten gegadigden een lijst van projecten aanleveren 
waarin men op deze manier gewerkt heeft (referentieprojecten), waarbij minimaal één 
project ook grote conflicten heeft gekend. Gegadigde dient aan te geven welke proble-
men dit waren en hoe men dit heeft opgelost. Gegadigden moeten zich realiseren dat 
als onderdeel van het selectieproces per gegadigde één referentieproject bezocht gaat 
worden door (een vertegenwoordiging van) de opdrachtgever, samen met het gegadig-
denteam en in aanwezigheid van de opdrachtgever van het project.

Naast bovengenoemde activiteiten wordt vanaf de gunningsfase gewerkt aan het opbou-
wen van de samenwerking. De activiteiten die hierbij horen, zijn niet gericht op selectie, 
maar op het bouwen van een relatie: samenwerking als middel om de gewenste kwaliteit 
te realiseren. Hierbij is het belangrijk om vooraf eisen te stellen aan de participatie in de 
uitvoeringsorganisatie van personen die hebben deelgenomen in het aanbestedingsteam 
(bijvoorbeeld eisen aangaande een vastgesteld percentage van mensen op sleutelposities 
die niet mogen wisselen). In deze fase maken de gegadigden samen met de opdrachtge-
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ver een hoofdontwerp van de samenwerking. Daarin komen in ieder geval aan de orde: de 
vorm van de samenwerking, de (financiële) prikkels die van toepassing zijn op de mensen 
en de organisatie (opdrachtnemer), een schets van de besturingsstructuur: welke over-
legorganen, werkgroepen en escalatiegremia zijn er? Hoe vindt rapportage en besluitvor-
ming plaats? Waar zijn gemengde teams met vertegenwoordigers van alle partners nodig 
en waar niet?

4.4 Activiteiten, producten en criteria convergentiefase
Het COB-expertteam stelt voor dat in deze fase gezamenlijk wordt gedetailleerd hoe 
het project wordt ingericht. Denk hierbij aan verantwoordelijkheden, risicomanage-
ment, rolverdeling, raakvlakkenmanagement, enzovoorts. De producten zoals die in de 
gunningsfase op hoofdlijnen zijn neergezet worden samen nader gedetailleerd. Diverse 
interactieve en gezamenlijke (opdrachtgever/opdrachtnemer) sessies zorgen voor het 
zo goed mogelijk wegwerken van onzekerheden en het gezamenlijk inrichten van het 
ontwerpproces. Hierbij worden de volgende zaken onderscheiden:

1. Gezamenlijk ontwikkelen projectnarratief en wederzijdse nieuwsgierigheid
Tijdens de convergentiefase wordt een gezamenlijk projectnarratief (projectverhaal) 
en een plan van aanpak voor wederzijdse nieuwsgierigheid ontwikkeld (zie BIJLAGE B). 
Een koplopergroep van het COB heeft aanbevelingen ontwikkeld om de samenwerking 
tijdens een project te stroomlijnen en organiseren. Een gezamenlijk projectnarratief en 
het organiseren van wederzijdse nieuwsgierigheid zijn daarin belangrijke elementen. 

2. Gezamenlijk inrichten projectorganisatie 
In deze fase worden de projectorganisaties van opdrachtgever en opdrachtnemer 
nader ingericht, waarbij veel oog is voor interactie en gezamenlijkheid. In deze fase is 
het belangrijk om goed uit te werken welke persoon op welke plaats welke verantwoor-
delijkheden heeft. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen werken om inhoudelijk experts 
van de opdrachtgever tijdens het project onder een (technisch) projectleider van de 
opdrachtnemer te laten vallen. Als die persoon weer verantwoording schuldig is aan 
de projectdirecteur van de opdrachtgever, dan ontstaat er een 'weefstructuur' die goed 
kan helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een 
oplossingsgerichte cultuur. 

In deze fase is er ook aandacht voor de personele bezetting en juiste teamsamenstel-
ling, invulling van RAsCI-schema's4, gezamenlijke ontwikkeling van een gedragscode 
(normen en waarden) die in deze samenwerking moet gelden en het delen van de 
wijze waarop de partners de interne afstemming met hun eigen achterban hebben 
georganiseerd. Ook wordt er in deze fase een wervende naam, logo en slogan voor het 
project vastgesteld, die aansluit bij het projectnarratief.

3. Gezamenlijk inrichten risicomanagement
Een renovatieproject met deze complexiteit kent per definitie een grote mate van 
onzekerheid. Het is aan de opdrachtgever om samen met de opdrachtnemer de 
randvoorwaarden (organisatie, contract, risicobudget, risicomanagement, interface-
management, procedures, cultuur, enzovoorts) zo in te richten dat de onzekerheden 
goed gemanaged kunnen worden. Het expertteam adviseert om hiervoor een gedeeld 
risicodossier te gebruiken en nadruk te leggen op het interfacemanagement. BIJLAGE D 
geeft hiervan een korte nadere beschrijving.

4 RASCI staat voor responsible (verantwoordelijk), accountable (aansprakelijk), support (steunen), consult (raad-
plegen) en inform (informeren). RASCI is een methode om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
rekenschapsrelaties in een organisatie zichtbaar te maken.
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4. Interactieve sessies ter validatie van het OCD 
Zelfs een goed OCD heeft altijd nog openstaande puntjes, zwakke plekken en com-
plexe afwegingen in zich; daarnaast is de gegadigde bij uitstek in staat om de haal-
baarheid van de technische aspecten van het OCD te beoordelen. Het expertteam 
adviseert om het verbeteren van het OCD onderdeel te maken van het convergentie-
proces, bijvoorbeeld door middel van scrumsessies5. Het voordeel is dat de project-
specificaties zo beter worden en de gemeente ook kan beoordelen of de voorlopig 
geselecteerde partij de kwaliteiten heeft om dit project aan te kunnen. Een juiste partij 
met het juiste niveau systeemdenkers in huis zal nog een flink aantal zwakke punten 
in het OCD blootleggen en/of geeft de meeste verbeteringen aan en/of komt met de 
beste oplossingen. 

5. Interactieve sessies ter validatie van de schetsontwerpen
Ook kan de voorlopig geselecteerde gegadigde het schetsontwerp uit de selectiefase 
gebruiken om samen met de opdrachtgever die schetsen te verbeteren op dezelfde 
wijze als het OCD gevalideerd wordt.

5 Scrum is van oorsprong een methode voor softwareontwikkeling, maar wordt inmiddels voor diverse typen 
projecten gebruikt. Het is een projectaanpak waarbij multidisciplinaire teams steeds in korte perioden concrete 
resultaten opleveren. Scrum is de meest populaire agilemethode. Agile is het gedachtegoed waarbij de nadruk 
ligt op wendbaarheid, samenwerking en creativiteit. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.
org/wiki/Agile-softwareontwikkeling of het boek Scrum voor Dummies van Michael Franken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-softwareontwikkeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agile-softwareontwikkeling
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5 Projectrealiteit vanuit de Maastunnel 5 
De gemeente Rotterdam had bij de aanbesteding als doel om een opdracht in de markt te 
zetten waarvan de planning haalbaar was en de kosten goed in te schatten, tegen redelijke 
aanbestedingskosten. De gemeente heeft daartoe haar vraagspecificaties en ontwerp zo ver 
uitgewerkt dat er voor draagvlak binnen de gemeente en de relevante stakeholders gezorgd 
kon worden. Dit betekende tevens dat de beoogde bouwpartner een goede inschatting kon 
maken van de kosten, zonder dat hiermee substantiële ontwerpwerkzaamheden waren ge-
paard. Bijkomend voordeel was dat de gunningsfase in een relatief kort tijdsbestek doorlo-
pen kon worden, waardoor de convergentiefase zo lang mogelijk werd (startdatum werk-
zaamheden stond vast). In deze periode vindt de verificatie van de eisen plaats, moet het 
definitief ontwerp worden gemaakt, leert de bouwpartner de tunnel goed kennen (verificatie 
nuldossier) en kan tijd worden genomen om de samenwerking te laten groeien. 

De gemeente Rotterdam heeft gekozen voor de Europese niet-openbare aanbestedings-
procedure met voorselectie. De gemeente heeft hierbij mede op basis van de input van 
het COB-expertteam kIs Maastunnel haar aanbestedingsdocumentatie opgesteld. Het 
expertteam heeft hierop een review uitgevoerd en de voorzitter van het expertteam was 
lid van het beoordelingsteam.

Voorliggend hoofdstuk beschrijft de wijze waarop kIs in de selectie- en gunningsleidraad 
terecht is gekomen en hoe de beoordeling op basis van de kIs-criteria is verlopen.

5.1 Selectieleidraad
In de selectieleidraad zijn voor kIs selectiecriteria en indieningsvereisten opgenomen. De 
selectiecriteria waren:

1. Kwaliteit, gedefinieerd als: 
De aanbestedende dienst definieert 'kwaliteit' als het totaal van operationele, ruimte-
lijke en proceskwaliteit. Operationele en ruimtelijke kwaliteit gaan in op het systeem 
en object, de proceskwaliteit ziet op de uitvoering van de werkzaamheden waaruit het 
betreffende project bestond. 

2. Integraliteit, gedefinieerd als:
De aanbestedende dienst definieert 'integraliteit' als het totaal van technische samen-
hang, levensduuroptimalisatie en balans tussen belangen.

3. Samenwerking, gedefinieerd als:
De aanbestedende dienst definieert 'samenwerking' als het totaal van samenwerkings-
volwassenheid en empathie. 

Via de indieningsvereisten werd de gegadigden gevraagd referentieprojecten aan te leve-
ren, waarbij moest worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. Onderwerpen aangaande kwaliteit: 
keuzeproces, Integraal ontwerp, Borging, Tijdskaders, Verkrijgen draagvlak/acceptatie, 
Ruimtelijke kwaliteit i.r.t keuze (nieuwe) materialen/onderdelen, Ruimtelijke kwaliteit 
i.r.t. gedeeltelijke vervanging, keuze en toepassing risicobeheersingsmethodiek, 
succes- en verbeterfactoren, Bijsturing t.o.v. initiële managementplan, Overig.

2. Onderwerpen aangaande integraliteit:
structurering integraliteit, Eenvoudige vormgeving werkwijze , Borging, Tijdskaders, 
Aantonen veilige werking installaties, Onderscheid verschillende deelprocessen 
per discipline, samenbrengen verschillende deelprocessen in één proces, Borging 
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verantwoordelijkheid voor integratie (deel)systemen, succes- en verbeterfactoren, 
Bijsturing t.o.v. initiële managementplan, Overig.

3. Onderwerpen aangaande samenwerking:
Insteken samenwerking, Borging, Beheersing onder financiële druk, Beheersing onder 
tijdsdruk, Inzet incidentele hulpmiddelen cq. tools, Inzet processen, samenwerking 
geborgd in structuur, succes- en verbeterfactoren, Bijsturing t.o.v. initiële 
managementplan, Overig.

In BIJLAGE E zijn de volledige opgenomen teksten weergegeven.

5.2 Gunningsleidraad
In de gunningsleidraad zijn voor kIs selectiecriteria en indieningsvereisten opgenomen. 
Daarnaast is in het gunningsproces een interactie tussen aanbesteder en gegadigde 
opgenomen: de Ontmoeting (zie § F.3).

De gunningscriteria waren vergelijkbaar gedefinieerd als in de selectieleidraad (zie § 5.1), 
maar de sub-gunningscriteria die ter invulling van de gunningscriteria gedefinieerd zijn, 
zijn aangepast: bij selectie waren deze gericht op de referentieprojecten, bij de gunning 
op de borging ervan in de door gegadigde beschreven projectaanpak van de Maastunnel.

Via de indieningsvereisten werd de gegadigden gevraagd hun Maastunnel-specifieke 
projectaanpak aangaande kwaliteit, integraliteit en samenwerking aan te leveren, waarbij 
moest worden ingegaan op de volgende onderwerpen:

1. Onderwerpen aangaande kwaliteit: 
Projectmanagement en -organisatie, keuzeproces, Integraal ontwerp, Borging, 
Risicobeheersing(smethodiek), Verkrijgen draagvlak/acceptatie, Rijksmonument, 
Beheersing sloop- en asbestwerkzaamheden en Bijsturing op initiële plannen.

2. Onderwerpen aangaande integraliteit:
structurering Integraliteit, Borging, samenhang deelprocessen van disciplines, 
Belegging verantwoordelijkheid voor integratie (deel)systemen en processen, Veilige 
en goede werking installaties, Instandhouding en Belangen.

3. Onderwerpen aangaande samenwerking:
samenwerkingsvisie en -uitgangspunten, Borging, samenwerking geborgd in 
structuur en Inzet professionele hulpmiddelen cq. tools.

De Ontmoeting bestaat uit een presentatie van de ingediende inschrijving en daaropvol-
gend een gesprek met de beoordelingscommissie. Het doel van de Ontmoeting is twee-
ledig. In de eerste plaats gaat het om een wederzijdse kennismaking. Daarnaast moet de 
Ontmoeting een beter (nader) inzicht geven in de ingediende projectaanpak en bepaalde 
daaraan ten grondslag liggende afwegingen en keuzes.

In BIJLAGE F zijn de volledige opgenomen teksten weergegeven.

5.3 Beoordeling aan de hand van punten
Zowel tijdens de selectiefase als bij de gunning is een puntensystematiek gehanteerd. Bij 
de selectie is deze toegepast op de ingediende referentieprojecten, bij de gunning op de 
door de gegadigde beschreven projectaanpak van de Maastunnel. In beide gevallen zijn de 
ingediende documenten (referenties en plannen) beoordeeld door een beoordelingscom-

Tabel 1 / Herkomst bij drie scenario's
Tabel 2 / asdasd
Tabel 3 / asd
Tabel 4 / asd
Tabel 5 / asd
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missie. De beoordelingen van de beoordelingscommissie zijn in consensus gegeven, waarbij 
de scores hoger waren naarmate het referentieproject voldeed, of hoe beter de projectaan-
pak bijdroeg, aan het uitgevraagde sub-selectie/gunningcriterium. De beoordelingscom-
missie heeft de scores aangehouden zoals weergegeven in TABEL 5.1 en TABEL 5.2.

Bij de selectiefase zijn vervolgens de weegfactoren toegepast zoals beschreven in TABEL 5.3, 
waardoor het totaal aantal te scoren punten 82 bedroeg.

Tabel 5.1 / Scores beoordelingscommissie selectiefase

Score Omschrijving

4 uit de beschrijving blijkt dat het ingediende referentieproject zeer goed of uitstekend 
voldoet aan het sub-selectiecriterium.

3 uit de beschrijving blijkt dat het ingediende referentieproject goed voldoet aan het sub-
selectiecriterium.

2 uit de beschrijving blijkt dat het ingediende referentieproject redelijk voldoet aan het sub-
selectiecriterium.

1 uit de beschrijving blijkt dat het ingediende referentieproject niet of nauwelijks voldoet 
aan het sub-selectiecriterium.

Tabel 5.2 / Scores beoordelingscommissie gunningsfase

Score Omschrijving

4 uit de beschrijving blijkt dat de ingediende projectaanpak zeer goed of uitstekend 
bijdraagt aan het sub-gunningcriterium.

3 uit de beschrijving blijkt dat de ingediende projectaanpak goed bijdraagt aan het sub-
gunningcriterium.

2 uit de beschrijving blijkt dat de ingediende projectaanpak redelijk bijdraagt aan het sub-
gunningcriterium.

1 uit de beschrijving blijkt dat de ingediende projectaanpak in onvoldoende mate bijdraagt 
aan het sub-gunningcriterium.

Tabel 5.3 / Weegfactoren in selectiefase

Selectiecriterium Sub-selectiecriterium Weegfactor Score

kwaliteit Operationele kwaliteit 2 1 t/m 4

Ruimtelijke kwaliteit 2 1 t/m 4

Proceskwaliteit 2 1 t/m 4

Integraliteit Technische samenhang 2 1 t/m 4

Levensduuroptimalisatie 2 1 t/m 4

Balans tussen belangen 2 1 t/m 4

samenwerking samenwerkingsvolwassenheid 3 1 t/m 4

Empathie 3 1 t/m 4

Maximale subscore: 72

Indien kIs in één referentieproject is aangetoond: 10

Maximale totaalscore: 82
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Bij de gunning zijn de toegekende scores op de sub-gunningscriteria omgezet in punten, 
waarmee een impliciete weging is meegegeven, zie TABEL 5.4. In deze tabel zijn naast de 
criteria van kIs ook de criteria voor planning toegevoegd.

Tabel 5.4 / Bij gunning toegekende scores

Gunningscriterium Sub-gunningcriterium Score

1 2 3 4

Planning Haalbaarheid planning Inschrijving 
ongeldig

6 12 18

flexibiliteit planning 0 3 6 9

kwaliteit Operationele kwaliteit 0 1 2 3

Ruimtelijke kwaliteit 0 1 2 3

Proceskwaliteit 0 1 2 3

Integraliteit Technische samenhang 0 1 2 3

Levensduuroptimalisatie 0 1 2 3

Balans tussen belangen 0 1 2 3

samenwerking samenwerkingsvolwassenheid 0 1,5 3 4,5

Empathie 0 1,5 3 4,5
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6 Conclusies en lessen 6 

6.1 Conclusies en lessen COB-expertteam en gemeente Rotterdam
De belangrijkste conclusie van het COB-expertteam en de gemeente Rotterdam is dat het 
zeer goed mogelijk is om kIs-aspecten kwaliteit, integraliteit en samenwerking concreet 
te maken en te gebruiken als criteria in een aanbestedingsproces. 

Grote procesinnovaties worden ingeperkt door de kaders van de aanbestedingswetgeving, 
waardoor de inpassing van kIs zich toespitst op innovatieve criteria in een bestaand proces, 
in plaats van op een innovatief proces. Het COB-expertteam beveelt echter deze procesin-
novatie wel degelijk aan, om met name het samenwerkingsaspect beter vorm te geven.

Naast de aanbestedingswetgeving, stelt de projectcontext kaders aan de inpassing van 
kIs in de aanbesteding. Met name de bereidheid van de opdrachtgeversorganisatie om 
een innovatieve selectie van opdrachtnemers te doorlopen, en de daarbij behorende 
planning, zijn hierbij van belang. Het projectmanagement van het project speelt een be-
langrijke rol in deze: die moet in deze wijze van selecteren geloven en van daaruit in staat 
zijn om de opdrachtgeversorganisatie hierin mee te nemen. Het projectteam Maastunnel 
binnen de gemeente Rotterdam is daarin geslaagd.

Ondanks de kaders waarbinnen kIs als criterium voor de aanbesteding is vormgegeven, 
kan geconcludeerd worden dat een groot deel van het geformuleerde 'wensbeeld' terug 
te vinden is in de definitieve selectie- en gunningsleidraad van de Maastunnel: de kaders 
werken derhalve blijkbaar niet dusdanig beperkend, dat er te veel aan intenties en ideeën 
ingeboet hoefde te worden.

Een belangrijk onderdeel van het gevoerde aanbestedingsproces betrof de Ontmoeting. 
De ontmoetingen vonden plaats bij de start van de selectiefase, de start van de gun-
ningsfase en bij de toelichting van de projectaanpak van de inschrijvers. Mensen vanuit 
de opdrachtgever (gemeente Rotterdam) en de gegadigde hebben persoonlijk contact 
gehad en konden op deze manier de achtergrond van respectievelijk de uitvraag en de 
projectaanpak toelichten. Bij de ontmoetingen is steeds nadrukkelijk oog geweest voor 
het bewaken van het level playing field en de transparantie van het proces.

6.2 Conclusies van de gegadigden
De gemeente Rotterdam heeft haar tenderproces geëvalueerd, waarbij ook de gegadigden 
bevraagd zijn. In deze evaluatie zijn de door het COB-expertteam opgestelde vragen mee-
genomen. Op basis van de hierop verkregen antwoorden concluderen de gegadigden het 
volgende over de toepassing van kIs in de aanbesteding:

•	 De kIs-aspecten en de achterliggende intentie hierbij was voldoende duidelijk uitge-
werkt in de documenten. De toelichting die tijdens de startbijeenkomst van de tender 
is gegeven heeft hier ook sterk aan bijgedragen.

•	 De kIs-aspecten waren goed/voldoende vertaald naar meetbare en objectieve criteria. 
Het is ook positief om scores in de selectiefase te baseren op referentieprojecten; 
daarmee kun je aantonen dat de plannen op de kIs-aspecten geen loze beloftes zijn.

•	 De kIs-aspecten hadden nog beter tot hun recht kunnen komen als er tussen de aan-
bestedende dienst en de gegadigden gesprekken waren georganiseerd om de aspecten 
te bespreken, of als de waardering van deze aspecten binnen de EMVI-score hoger was 
geweest ten opzichte van de waarde van de aangeboden prijs.

Figuur 6 / Test
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•	 De kIs-aspecten worden – zij het in andere bewoordingen – ook wel in andere projec-
ten uitgevraagd, of zijn in enkele gevallen zeer vergelijkbaar met het interne beleid of 
de missie van de gegadigden.

•	 'samenwerken' was in de documenten gedefinieerd zoals de gemeente Rotterdam dit 
ziet en hoe zij ermee wil werken. Het zou beter zijn om de definitie in samenspraak tus-
sen de gemeente en de gegadigden te ontwikkelen.

6.3 Groeidocument
Tijdens het aanbestedingsproces is een opdrachtnemer gecontracteerd op basis van 
prestaties uit het verleden (referentieprojecten) en zijn aanpak van de Maastunnel zoals 
beschreven in de gevraagde projectplannen. Ten tijde van schrijven van dit rapport is het 
project in volle gang: de gemeente Rotterdam en de door haar geselecteerde opdrachtne-
mer zijn gezamenlijk de uitvoering van de renovatie en restauratie aan het voorbereiden. 
Om een definitieve conclusie over de selectie op basis van kIs te trekken (heeft deze wijze 
van selecteren nu daadwerkelijk bijgedragen aan een betere samenwerking, een grotere 
integraliteit in aanpak en een kwalitatief beter product? Is het, kortom, een beter project 
geworden?), zou je de doorwerking ervan tijdens deze fase en de uitvoering eveneens 
willen bezien. Om die reden hebben de gemeente Rotterdam en het COB afgesproken dat 
voorliggend rapport na afronding van de renovatie en restauratie van de Maastunnel een 
update krijgt waarin ook teruggekeken wordt op de uitvoering van het project. De eerste 
indrukken zijn positief, en er zijn al enkele lessen die nu al getrokken kunnen worden:

•	 De locatie en inrichting van de werkruimte is belangrijk. Een open zaal waarin zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer werken, geeft de mogelijkheid om elkaar snel te 
vinden en dwingt een ieder om respectvol over elkaar te spreken. Door de projectlocatie 
naast de Maastunnel wordt elke dag het doel (een gerenoveerde en gerestaureerde 
tunnel) benadrukt.

•	 Gebruik ateliers om te komen tot producten van het vereiste kwaliteitsniveau. In deze 
ateliers ben je in gesprek met elkaar en leer je elkaars beweegredenen begrijpen. Het 
formeel uitwisselen van documenten wordt dan enkel gebruikt voor de verslaglegging. 

•	 Doe dingen samen. Het gaat hierbij niet om 'uitjes', maar ook juist om activiteiten 
gericht op het werk. Maak bijvoorbeeld een gezamenlijke voortgangsrapportage.
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Bijlage A VerantwoordingA 

Wensbeeld en aanbestedingscontext
HOOFDSTUK 3 (wensbeeld) is opgesteld door het expertteam, mede op basis van inter-
views. Het expertteam heeft vervolgens met inbreng vanuit de gemeente Rotterdam de 
vertaalslag gemaakt van wensbeeld naar de aanbestedingscontext.

Geïnterviewde personen 

•	 prof. jacqueline Cramer, directeur usI en voormalig minister VROM.

•	 prof. Alfons van Marrewijk, hoogleraar antropologie van grote projecten.

•	 Willem Arnoldussen, expert system engineering en integraal ontwerpen bij de 
Landelijk Tunnelregisseur van Rijkswaterstaat. Afkomstig van Defensie.

•	 prof.dr. Hans Bakker, lid COB-expertteam, shell International.

•	 dr.ir. Herman Mooi, lid COB-expertteam, AsML.

•	 prof.dr. Ard-Pieter de Man, lid COB-expertteam, rector sIOO.

•	 prof.ir. jan Brouwer, lid COB-expertteam, voormalig Rijksadviseur Infrastructuur.

Gebruikte bronnen

•	 Wederzijdse nieuwsgierigheid, rapport koplopergroep COB.

•	 Ambities bundelen, notitie Raad voor Verkeer en Waterstaat.

•	 Sorting out the essence of owner-contractor collaboration in captial project delivery, 
suprapto et al.

•	 Alliances: An executive guide to designing successful strategic partnerships, Ard-
Pieter de Man.

•	 scrum voor Dummies, Michael franken.

Gedurende het traject van het formuleren van het wensbeeld en de aanbestedingscontext 
heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de gemeente Rotterdam. Het projectteam 
van de gemeente heeft tussenresultaten beoordeeld en heeft belangrijke input geleverd om 
de beelden van het expertteam in te passen in de aanbestedingsprakrijk. De gemeente is in 
dit traject vertegenwoordigd geweest door (met name):

•	 Diederik van Zanten, projectmanager.

•	 Wilbert jansen, contract-/tendermanager.

Projectrealiteit
De teksten behorende bij de projectrealiteit zijn opgesteld door de gemeente Rotterdam, 
waarbij het expertteam een review heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft de voorzitter van 
het expertteam zitting genomen in de beoordelingscommissie bij zowel de selectie- als 
de gunningsfase.

Het COB-expertteam is gedurende de aanbesteding regelmatig bijeen geweest om visies 
en adviezen te formuleren over de manier waarop de gemeente kIs in de aanbesteding 
kan inbrengen. Deze adviezen hebben een vertrouwelijk karakter en zijn dus niet bijge-
voegd bij de rapportage. De rode draad van de adviezen is beschreven in voorliggende 
rapportage.

Conclusie gegadigden
De gemeente Rotterdam heeft met een enquête haar aanbestedingsproces geëvalueerd; 
vier van de vijf oorspronkelijke gegadigden hebben hieraan meegedaan. In deze evaluatie 
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was ook aandacht voor het selecteren op basis van kIs. In dit kader zijn aan de deelne-
mers de volgende vragen voorgelegd:

1. Was de intentie van de kIs-filosofie van de gemeente Rotterdam voldoende duidelijk 
voor u gedurende het tenderproces?

2. Is deze intentie door de gemeente Rotterdam voldoende tot uiting gebracht in de 
leidraad en het tenderproces?

3.  Waren de kIs-aspecten in voldoende mate uitgewerkt in de beschikbaar gestelde 
documentatie?

4.  In welke mate heeft u in zich in het tenderproces laten inspireren door de kIs-aspec-
ten en heeft u zich hierop kunnen onderscheiden?

5. Is de selectie op kIs wezenlijk anders dan de EMVI-uitvraag in andere tunnelprojecten?

6.  Is selectie op kwaliteit voldoende objectief en meetbaar gemaakt in de tender?

7. Is selectie op integraliteit voldoende objectief en meetbaar gemaakt in de tender?

8.  Is selectie op het vermogen op samenwerken voldoende objectief en meetbaar ge-
maakt in de tender?

9. Zijn naar uw mening belangrijke onderscheidende aspecten voor dit project vergeten 
of ondergesneeuwd ten faveure van kIs? Zo ja, welke?

10. Welke overige vragen, processtappen, etc. hadden u in staat gesteld om (nog) beter uw 
kIs-kwaliteiten voor het voetlicht te brengen?

De antwoorden op deze vragen hebben als basis gediend voor § 6.2.
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Bijlage B Wederzijdse nieuwsgierigheidB 
Wederzijdse nieuwsgierigheid is een randvoorwaarde voor goede samenwerking. Vanuit 
een antropologisch perspectief zijn er drie aspecten van belang: de projectcultuur, de 
faseovergangen en het projectverhaal. De gemeente Rotterdam zoekt een partner die in 
staat is te sturen op de volgende aspecten:

1. Cultuur
Een project als geheel kent een eigen cultuur met zijn eigen symbolen, rituelen en 
regels. Daarbinnen kan er echter sprake zijn van subculturen. Het benadrukken van 
dergelijke subculturele verschillen kan leiden tot het uitsluiten van anderen. Het vor-
men van de eigen cultuur kan natuurlijk 'ontstaan', maar dit kan negatieve bijeffecten 
hebben. Hoe denkt u de projectcultuur te vormen, te monitoren en te beïnvloeden?

2. Faseovergangen
In verschillende fases van een project worden verschillende logica toegepast (bijvoor-
beeld politiek-bestuurlijke logica versus uitvoeringslogica) en is er behoefte aan an-
dersoortige informatie. Het team dient meegenomen te worden in deze nieuwe logica. 
Hoe denkt u de communicatie tijdens deze overgangen te organiseren? 

3. Projectverhaal
Projecten zijn te beschouwen als verzamelingen geschreven, gedrukte, gedachte of 
uitgesproken teksten en emoties, die vormgeven aan het handelen van medewerkers. 
Het kan het verschil zijn tussen het 'stapelen van stenen' en 'bouwen van een kathe-
draal'. Een door iedereen herkend projectverhaal dient als kapstok om microverhalen 
aan te koppelen. Het gaat hier niet over een eenmalig projectstatement, maar over een 
continu proces van bouwen aan dit verhaal. Het ambitiedocument bevat het begin-
punt van dit projectverhaal en kan worden geactualiseerd.

De koplopergroep van het COB1 heeft direct toepasbare handvatten en hulpmiddelen 
ontwikkeld om projecten op bovenstaande aspecten te managen:

•	 Managen van de projectcultuur
 – Workshop 'Ontwerpen per discipline': geeft inzicht in de verschillende faseringen 

en aanpakken voor het opstellen van een uitvoeringsgereed ontwerp voor de be-
langrijkste tunneldisciplines.

 – Tool 'Leer elkaar gericht kennen': overzicht van interne en externe functionarissen 
die elkaar in achtereenvolgende projectfases moeten leren kennen.

 – Programma 'stimuleren van empatisch vermogen':  gericht op het verbeteren van 
het vermogen om je in te leven in de wereld van een ander.

 – Coaching door organisatiepsycholoog: op de juiste plek en in de juiste fase inzetten 
van begeleiding van het samenwerkingsproces.

•	 Managen van faseovergangen en het projectverhaal
 – Veiligheidsspel: serious game waarin begrip gekweekt wordt voor de verschillende 

definities van een veilige tunnel door alle verschillende stakeholders in het project.

1 De koplopergroep is een gezamenlijk initiatief van de Landelijk Tunnelregisseur Jaap Heijboer en het COB, 
bestaande uit een groep professionals die zich bewezen hebben op het gebied van tunnelveiligheid én in het 
verbinden van civiele techniek, TTI en ICT-systemen. Het doel is om een impuls te geven aan integraal denken 
en werken binnen een tunnelproject, en het bouwen en beheren van tunnels zo snel mogelijk business as usual 
te maken. 'Wederzijdse  nieuwsgierigheid' is een van de opgeleverde resultaten.

Figuur B / Test
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 – Projectverhaal '1001 nacht': helpt om missie, visie, doelstellingen en waarden 
binnen het project tijdens alle projectfaseringen tussen de oren te houden bij alle 
projectbetrokkenen.

Zie voor achtergrondinformatie de leidraad Wederzijdse nieuwsgierigheid zoals opge-
steld door de koplopergroep onder leiding van het COB. Gratis te downloaden via www.
cob.nl/kennisbank.

http://www.cob.nl/kennisbank
http://www.cob.nl/kennisbank
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Bijlage C Meten van samenwerkingsvol-
wassenheidC 

Voor het meten van samenwerkingsvolwassenheid introduceert het COB-expertteam kIs 
Maastunnel twee methodieken:

1. The Alliance Maturity Model - A useful tool to evaluate your organization's alliance 
management capability van stuart kliman en stuart Price, Vantage Partners.

2. Sorting out the essence of owner-contractor collaboration in capital project delivery van 
suprapto et al. Dit artikel wordt beschreven in § C.1.

Beide methodieken zijn door het COB-expertteam vertaald naar concrete vragenlijsten/
assessment voor zowel de selectie- als gunningsfase. Deze vragenlijsten worden hieron-
der beschreven in respectievelijk § C.2 en § C.3.

C.1 'Sorting out the essence of owner'
Deelnemers (respondenten met verschillende achtergronden: projectmanagers, 
consultants, wetenschappers) kregen 55 statements te zien die ze moesten sorteren op 
een schaal van -5 (helemaal oneens) tot +5 (helemaal mee eens). De introducerende 
zin voor elke stelling was: “In order to improve owner-contractor relationship it is 
important that…”. 

In de manier waarop deelnemers de stellingen hebben gesorteerd, zijn patronen te her-
kennen. Naar aanleiding van hun respons in het onderzoek zijn de deelnemers opgedeeld 
in vier groepen. De vier groepen omschrijven verschillende visies van deelnemers. Die vier 
visies worden op de volgende pagina omschreven (letterlijke, Engelse tekst uit de paper). 
FIGUUR C.1 laat in een spinnenweb de verschillen tussen de vier zien (gericht op onder-
scheidende criteria).

Figuur C / Overzicht advies expertteam voor de invulling van KIS in het door de gemeente Rotterdam opgestelde 
aanbestedingsproces

Figuur C.1 / Weergave van sortering stellingen.



 32 

STUREN OP KWALITEIT, INTEGRALITEIT EN SAMENWERKING

Perspective 1: shared team responsibility
The first perspective labeled as shared team responsibility accounts for 18% of the ex-
plained variance. Nine practitioners (2 owner project directors, 2 owner project managers, 
3 contractor project directors, and 2 contractor project managers) have a common view 
with the array of statements for this perspective. The figure below [FIGUUR C.1, red.] shows 
the factor scores of the characterizing statements for this perspective; These practitioners 
particularly emphasize that shared team responsibility is imperative to improve owner-
contractor relationship, i.e. all the project team members should share a common set of 
objectives but stay open minded on contentious issues and even conflicting opinions and 
embrace social interaction. 

Perspective 2 (execution focused team)
The second perspective labeled as execution focused team accounts for the 12% of 
explained variance and is defined by six practitioners (1 owner project director, 2 owner 
project managers, 2 contractor project managers, and 1 project engineer). As shown in Fig. 
3 [FIGUUR C.1, red.] these practitioners underpin the project execution team with strong 
senior management leadership from both contractor and owner as the way to improve 
owner-contractor relationship.

Perspective 3 (joint capability and structure)
The third perspective labeled joint capability and structure accounts for 12% of the 
explained variance and is defined by 5 practitioners (2 owner project managers and 3 
contractor project managers). Practitioners with this perspective particularly emphasize 
the joint capabilities and structured approach to improve the working relationship. As 
shown in Fig. 4 [FIGUUR C.1, red.], they specifically emphasize owner's efforts in front-end 
development and owner's suf ficient competent personnel. Structure and hierarchy should 
be, in fact, in place to govern the relationship. Conflicting opinions in the project team 
should be nurtured because it is important to understand the underlying reason of the 
differences. Specifying roles and responsibilities in the contract will strongly help to clarify 
the project governance structure.

Perspective 4 (senior leadership pair)
The fourth perspective labeled as senior leadership pair accounts for 13% of the explained 
variance and is defined by 4 practitioners (2 owner project managers and 2 contractor 
project managers). The practitioners with this perspective uniquely underline the visibility 
of the leadership pair to determine the best formation of the project team and to shape 
the collaborative working culture. Fig. 5 [FIGUUR C.1, red.] shows characterizing and distin-
guishing statements of this perspective.

This core belief emerges from the importance of consistent display of passionate leader-
ship from owner and contractor's senior management. Similar to other perspectives, they 
emphasize trust and social interaction within the project team.

C.2 Vragenlijst zelf-assessment samenwerkingsvolwassenheid 
selectiefase
A. strategisch belang: Geef aan hoe samenwerking past in de strategie van de organisa-

ties in het consortium. Besteed hierbij aandacht aan:

1. Hoe samenwerking een rol speelt bij uitvoering van de strategie van elke partner 
afzonderlijk.

2. Geef op basis van maximaal drie referentieprojecten aan wat de top-5 belangrijkste 
lessen op samenwerkingsgebied waren die u heeft geleerd, inclusief een of meer 
voorbeelden uit die projecten.



33

BIjLAGE C - Meten van samenwerkingsvolwassenheid

3. Geef een overzicht van de mogelijk eerdere ervaringen die consortiumpartners met 
elkaar hebben gehad (dit kan ook betrekking hebben op samenwerkingsverbanden 
die een deel van de partners eerder met elkaar hebben gehad) en wat daarbij uw 
leerervaringen waren ten aanzien van de onderlinge samenwerking. Indien dit de 
eerste keer is dat partners samenwerken, geef aan hoe hiermee wordt omgegaan.

B. structuur: Beschrijf de wijze waarop kennis over en ervaringen met samenwerking 
structureel in de organisaties zijn geborgd. Geef voor elke partner aan:

1. of daarvoor een persoon verantwoordelijk is;

2. of er een afdeling of een proces hiervoor is ingericht. 

Lever hiervoor ondersteunende documentatie aan.

C. Processen/tools: Beschrijf minimaal drie processen en technieken voor het manage-
ment van samenwerking die door u en uw partners/opdrachtgevers worden toege-
past in de onderlinge samenwerking. Daarbij kan het gaan om processen, checklists, 
vragenlijsten, managementmodellen, etc. Voeg een beschrijving van de practices toe 
en vermeld in welk project deze eerder zijn toegepast en welk effect dit had.

D. Mensen/cultuur: Bij dit thema gaat het om de vraag in welke mate samenwerking in 
de 'genen' van de organisatie is verankerd. 

1. Beschrijf van elke consortiumpartner op welke wijze het thema samenwerking in de 
selectie, aansturing en opleiding van het management is geborgd. Overleg daarbij 
het opleidingsmateriaal, bijvoorbeeld een module die op dit vlak is ontwikkeld of 
geef aan bij welk opleidingsinstituut die opleiding is genoten.

2. Geef aan of er in de organisatie een specialist op samenwerkingsgebied aanwezig is 
en wat zijn/haar rol en ervaring is. Voeg het eventuele cv toe.

E. Reputatie: Dit betreft de mate waarin organisaties worden gezien als partners of choice; 
dat wil zeggen of andere partners vinden dat het goed samenwerken met hen is.

1. Geef de top-3 punten aan waarvan eerdere partners waarmee is samengewerkt, 
zeggen dat dat uw sterke punten zijn met betrekking tot samenwerking 

2. Geef drie punten aan waarop u volgens uw partners uw samenwerkingsvaardigheid 
nog moet versterken.

C.3 Vragenlijst zelf-assessment samenwerkingsvolwassenheid 
gunningsfase
A. strategisch belang: Geef aan welke samenwerkingsstrategie de organisaties in het 

consortium voorstaan en hoe zij de samenwerking met opdrachtgever zien:

1. Beschrijf hoe dit project bijdraagt aan de strategie van de partners.

2. Lever één alinea aan die volgens u goed weergeeft wat het strategisch belang van 
'goede' samenwerking met de opdrachtgever is in het geval van de Maastunnel.

B. structuur: Beschrijf de wijze waarop kennis over en ervaringen met samenwerking 
worden ingebracht in dit project:

1. Geef voor elk van de consortiumpartners een obstakel in de eigen organisatie aan 
dat een goede samenwerking in de weg staat en geef aan hoe u met dat obstakel 
denkt om te gaan in dit project.

2. Geef voor het consortium aan welke mechanismen daar zijn ingebouwd in de struc-
tuur en besturing om goede samenwerking binnen het consortium te borgen.

3. Geef voor de samenwerking met opdrachtgever aan welke mechanismen u wilt 
inbouwen in de structuur en besturing om goede samenwerking tussen consortium 
en opdrachtgever te borgen.
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C. Processen/tools: Hier gaat het om technieken voor het management van samenwer-
king die door de consortiumpartners worden toegepast in hun samenwerking met de 
opdrachtgever. Daarbij kan het gaan om processen, checklists, vragenlijsten, manage-
mentmodellen, etc.

1. Geef drie processen, tools of modellen op het gebied van samenwerking aan die u 
nuttig vindt om in de samenwerking met de opdrachtgever toe te passen.

D. Mensen/cultuur: Bij dit thema gaat het over de vraag in welke mate samenwerking in 
de 'genen' van de organisatie is verankerd en hoe dit tot uiting komt in dit project. 

1. Geef van de leden van het strategisch team in het project aan wat hun ervaring is met 
samenwerking. Voeg daaraan voorbeelden toe van de rollen die zij in projecten heb-
ben vervuld ten aanzien van samenwerking en hun eventuele opleiding op dat vlak.

2. Geef aan hoe u waarborgt dat de samenstelling van het strategisch team gedurende 
de looptijd van het project niet of nauwelijks verandert.

E. Reputatie: Dit betreft de mate waarin organisaties worden gezien als partners of choice; 
dat wil zeggen of andere partners vinden dat het goed samenwerken met hen is.

1. Geef aan waar uw zwakke punt ligt ten aanzien van onderlinge samenwerking en 
hoe de opdrachtgever dit zwakke punt kan helpen oplossen.

2. Geef aan waar u verwacht dat het zwakke punt van de opdrachtgever ligt ten aan-
zien van diens samenwerkingsvolwassenheid en hoe u daarmee om denkt te gaan.

3. Geef aan waar uw sterke punt ligt ten aanzien van onderlinge samenwerking en hoe 
de opdrachtgever dit sterke punt kan helpen benutten.

4. Geef aan waar u verwacht dat het sterke punt van opdrachtgever ligt ten aanzien 
van diens samenwerkingsvolwassenheid en hoe u dit kunt versterken.
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Bijlage D Instrumenten gezamenlijk 
risicomanagementD

Het gezamenlijk risicomanagement kan onder andere gebruikmaken van volgende 
instrumenten:

•	 Gedeeld risicodossier en methodiek voor vertrouwen 
Volledige transparantie over het risicodossier (inclusief kansen) is noodzakelijk. Een 
project met zo'n grote mate van onzekerheid betekent dat discussies over zulke kosten 
geen tijdsverlies mogen betekenen. Er moet dus niet alleen volledig open over dit 
soort zaken worden gecommuniceerd, er moet ook al voor de definitieve aanbeste-
ding een volledig uitgewerkt besluitvormingsproces met wederzijdse instemming zijn 
uitgewerkt. Die besluitvorming (over zowel het besluitvormingsproces als de inhoud 
van het risicodossier als de grootte van het benodigde risicobudget) moet ook voor 
akkoord langs de raad en/of wethouder. 

•	 Interfacemanagement = projectmanagement
Zorg voor een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van alle werkpakketten en hun inter-
faces plus punten van tegenstrijdige belangen. Zorg voor aparte personen die verant-
woordelijk zijn voor de integraliteit. Ter illustratie: bij AsML wordt een machine met 
1000 man in elkaar gezet. Die zijn verdeeld in 30 groepen. Er is ook een projectgroep 
van 30 man die verantwoordelijk is voor de integraliteit. 

Een andere methodiek voor interfacemanagement is het werken met een zogeheten 
contracting quilt (een quilt is een lappendeken). Met een contracting quilt worden 
de werkpakketten zodanig gecombineerd (of niet) dat dit een optimale controle geeft 
over de te managen interfaces in het speelveld. Een voorbeeld is om al het designwerk 
door één partner te laten uitvoeren, waarbij het voordeel is dat er niet door verschil-
lende partners over het ontwerp hoeft te worden afgestemd. Een ander voorbeeld is 
het ontwerp en de uitvoering door dezelfde partner te laten uitvoeren, waarbij het 
voordeel is dat het ontwerp niet van de ene (externe) partij naar de andere hoeft te 
worden overgedragen. 
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Bijlage E Opgenomen teksten 
selectieleidraadE

De teksten van § E.1 en § E.2 zijn opgenomen in de selectieleidraad.

E.1 Selectiecriteria
Kwaliteit
De aanbestedende dienst definieert 'kwaliteit' als het totaal van operationele, ruimtelijke 
en proceskwaliteit. Operationele en ruimtelijke kwaliteit gaan in op het systeem en ob-
ject, de proceskwaliteit op de uitvoering van de werkzaamheden waaruit het betreffende 
project bestond. In dat verband hanteert de aanbestedende dienst limitatief de volgende 
drie sub-selectiecriteria:

Sub-selectiecriterium operationele kwaliteit

Onder operationele kwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin het systeem – bestaande uit het technische object en de beheeror-
ganisatie – in staat is om diverse complexe bedrijfstoestanden te faciliteren (zoals: 
normaal bedrijf, calamiteitenbedrijf, vluchtbedrijf, onderhoudsbedrijf), alsmede

•	 de mate waarin het systeem flexibiliteit bezit om in te spelen op toekomstige ontwik-
kelingen.

Sub-selectiecriterium ruimtelijke kwaliteit

Onder ruimtelijke kwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin het object passend is binnen de stedelijke omgeving, alsmede

•	 de mate waarin bij de keuze van (nieuwe) materialen/onderdelen in een bestaande 
situatie en/of bij gedeeltelijke vervanging van esthetische relevante materialen/on-
derdelen rekening is gehouden met ruimtelijke kwaliteit.

•	 Indien het object een monumentenstatus of een beschermd stadsgezichtstatus heeft, 
zal dat positief bijdragen aan de beoordeling op dit sub-selectiecriterium.

Sub-selectiecriterium proceskwaliteit

Onder proceskwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin het project beheerst is uitgevoerd, waarbij verdeling van taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden in combinatie met een realistische planning 
een rol spelen, alsmede

•	 de mate waarin sprake is van het vermogen om adequaat in te spelen op onvoorziene 
omstandigheden, alsmede

•	 de mate waarin effectief op de planning is gestuurd.

Integraliteit
De aanbestedende dienst definieert 'integraliteit' als het totaal van technische samen-
hang, levensduuroptimalisatie en balans tussen belangen. In dat verband hanteert de 
aanbestedende dienst limitatief de volgende drie sub-selectiecriteria:

Sub-selectiecriterium technische samenhang

Onder technische samenhang wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten van de diverse technische dis-
ciplines in het project in samenhang aanwezig en gedefinieerd zijn, alsmede
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•	 de mate waarin een iteratief proces doorlopen is om tot een eindoplossing te 
komen die voldoet aan de overeengekomen kwaliteit.

Sub-selectiecriterium levensduuroptimalisatie

Onder levensduuroptimalisatie wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin bij de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden optimaal rekening 
is gehouden met de gehele levensduur van het object, rekening houdend met de 
ontwerpfase, uitvoeringsfase en operationele (beheer- en onderhouds)fase.

Sub-Selectiecriterium balans tussen belangen

Onder balans tussen belangen wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin sprake is van balans tussen de belangen van de bij het project 
betrokken partijen, rekening houdend met het aanwezige spanningsveld tussen de 
bij het project betrokken partijen.

Samenwerking
De aanbestedende dienst definieert 'samenwerking' als het totaal van samenwer-
kingsvolwassenheid en empathie. In dat verband hanteert de aanbestedende dienst 
limitatief de volgende twee sub-selectiecriteria:

Sub-selectiecriterium samenwerkingsvolwassenheid

Onder samenwerkingsvolwassenheid wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin kennis over en ervaringen met samenwerking en het strategisch 
belang van samenwerking zijn geborgd in de organisatiestructuur van de op-
drachtnemer, alsmede

•	 de mate waarin processen en technieken voor het management van samenwerking 
zijn toegepast voor het managen van de samenwerking.

Sub-selectiecriterium empathie

Onder empathie wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de organisatie van de opdrachtnemer blijk geeft van het vermogen 
zich in te kunnen leven in de processen, belangen en drijfveren van een andere 
partij zonder afbreuk te doen aan de eigen processen, belangen en drijfveren.

E.2 Indieningsvereisten
Indieningsvoorschriften referentieproject op het selectiecriterium 'kwaliteit'
Op het selectiecriterium 'kwaliteit' dient de gegadigde een beschrijving van één 
referentieproject in te dienen. De omvang van deze beschrijving is maximaal 10 pa-
gina's op A4-formaat (enkelzijdig) met lettertype Arial en lettergrootte 10. Dit aantal 
pagina's is inclusief eventuele illustraties, tabellen, modellen, beeldmateriaal, etc. Bij 
de beschrijving van het referentieproject dient de gegadigde in ieder geval in te gaan 
op de volgende onderwerpen [FIGUUR E.1, red.]. Het niet ingaan op één of meer van 
deze onderwerpen kan leiden tot een lagere score op het selectiecriterium 'kwaliteit'. 
Deze onderwerpen zijn geen (sub)-selectiecriteria. Voor de volledigheid benadrukt de 
aanbestedende dienst dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de selectiecriteria 
zoals omschreven in § 6.2. [paragraaf met selectiecriteria, red.].

Indieningsvoorschriften referentieproject op het selectiecriterium 'integraliteit'
Op het selectiecriterium 'integraliteit' dient de gegadigde een beschrijving van één 
referentieproject in te dienen. De omvang van deze beschrijving is maximaal 10 
pagina's op A4-formaat (enkelzijdig) met lettertype Arial en lettergrootte 10. Dit 
aantal pagina's is inclusief eventuele illustraties, tabellen, modellen, beeldmateriaal, 
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etc. Bij de beschrijving van het referentieproject dient de gegadigde in ieder geval in te 
gaan op de volgende onderwerpen [FIGUUR E.2, red.]. Het niet ingaan op één of meer van 
deze onderwerpen kan leiden tot een lagere score op het selectiecriterium 'integraliteit'. 
Deze onderwerpen zijn geen (sub)-selectiecriteria. Voor de volledigheid benadrukt de 
aanbestedende dienst dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de selectiecriteria zoals 
omschreven in § 6.2. [paragraaf met selectiecriteria, red.].

Figuur D / Overzicht
Figuur E / sdfsdf

Figuur E.1 / Onderwerpen voor selectiecriterium 'kwaliteit'.

Figuur E.2 / Onderwerpen voor selectiecriterium 'integraliteit'.
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Indieningsvoorschriften referentieproject op het selectiecriterium 'samenwerking'
Op het selectiecriterium 'samenwerking' dient de gegadigde een beschrijving van één 
referentieproject in te dienen. De omvang van deze beschrijving is maximaal 10 pagina's 
op A4-formaat (enkelzijdig) met lettertype Arial en lettergrootte 10. Dit aantal pagina's 
is inclusief eventuele illustraties, tabellen, modellen, beeldmateriaal, etc. Bij de beschrij-
ving van het referentieproject dient de gegadigde in ieder geval in te gaan op de volgende 
onderwerpen [FIGUUR E.3, red.]. Het niet ingaan op één of meer van deze onderwerpen kan 
leiden tot een lagere score op het selectiecriterium 'samenwerking'. Deze onderwerpen 
zijn geen (sub)-selectiecriteria. Voor de volledigheid benadrukt de aanbestedende dienst 
dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de selectiecriteria, zoals omschreven in § 6.2. 
[paragraaf met selectiecriteria, red.].

Figuur E.3 / Onderwerpen voor selectiecriterium 'samenwerking'.
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Bijlage f Opgenomen teksten 
gunningsleidraadf

De teksten van § F.1, § F.2 en § F.3 zijn opgenomen in de gunningsleidraad.

F.1 Gunningscriteria
Kwaliteit
De aanbestedende dienst definieert 'kwaliteit' als het totaal van operationele, ruimte-
lijke en proceskwaliteit. Operationele en ruimtelijke kwaliteit gaan in op het systeem 
en object, de proceskwaliteit gaat in op de uitvoering van de werkzaamheden van het 
project. In dat verband hanteert de aanbestedende dienst limitatief de volgende drie 
sub-gunningcriteria:

Sub-gunningcriterium operationele kwaliteit

Onder operationele kwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de projectaanpak eraan bijdraagt dat het te realiseren tunnelsysteem 
– bestaande uit het technische object en de bediening, besturing en bewaking daarvan 
– in staat is om diverse complexe bedrijfstoestanden goed en tijdig te faciliteren (zo-
als: normaal bedrijf, calamiteitenbedrijf, vluchtbedrijf, onderhoudsbedrijf), alsmede 

•	 de mate waarin de projectaanpak eraan bijdraagt dat het te realiseren systeem flexibi-
liteit bezit om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. 

Sub-gunningcriterium ruimtelijke kwaliteit

Onder ruimtelijke kwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de projectaanpak eraan bijdraagt dat bij de keuze van (nieuwe) 
materialen/onderdelen en/of bij gedeeltelijke vervanging van esthetische relevante 
materialen/onderdelen rekening wordt gehouden met ruimtelijke kwaliteit, alsmede 

•	 de mate waarin de projectaanpak eraan bijdraagt dat de beeldkwaliteit van de Maas-
tunnel in ere hersteld wordt.

Sub-gunningcriterium proceskwaliteit

Onder proceskwaliteit wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat het project beheerst wordt uitgevoerd, 
waarbij verdeling van taken, deskundigheid, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
risicobeheersing een rol spelen, alsmede 

•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat het voorgestelde proces het vermogen 
heeft om adequaat in te spelen op onvoorziene omstandigheden.

Integraliteit
De aanbestedende dienst definieert 'integraliteit' als het totaal van technische samen-
hang, levensduuroptimalisatie en balans tussen belangen. In dat verband hanteert de 
aanbestedende dienst limitatief de volgende drie sub-gunningcriteria:

Sub-gunningcriterium technische samenhang

Onder technische samenhang wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat de ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten 
van de diverse technische disciplines in samenhang worden gecoördineerd en uitge-
voerd, alsmede 
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•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat een iteratief en tegelijk eenvoudig 
(deel)proces doorlopen wordt om tot een eindoplossing te komen die voldoet aan 
de overeengekomen kwaliteit.

Sub-gunningcriterium levensduuroptimalisatie

Onder levensduuroptimalisatie wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de projectaanpak bijdraagt aan de optimalisering van de instand-
houding van de Maastunnel.

Sub-gunningcriterium balans tussen belangen

Onder balans tussen belangen wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de projectaanpak bijdraagt aan een optimale balans tussen de 
relevante belangen van de bij het project betrokken partijen, rekening houdend 
met het aanwezige spanningsveld tussen die partijen. 

Samenwerking
De aanbestedende dienst definieert 'samenwerking' als het totaal van samenwer-
kingsvolwassenheid en empathie. In dat verband hanteert de aanbestedende dienst 
limitatief de volgende twee sub-gunningcriteria:

Sub-gunningcriterium samenwerkingsvolwassenheid

Onder samenwerkingsvolwassenheid wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin de projectaanpak aantoonbaar borgt dat de (project)organisatie 
en daarvan deel uitmakende personen het strategisch belang van samenwerking 
onderkennen en in de praktijk ook daadwerkelijk zowel onderling als met de verte-
genwoordigers van de opdrachtgever en stakeholders constructief zullen samenwer-
ken op een manier die de zekerheid van het behalen van de projectdoelstellingen 
verhoogt, alsmede 

•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat processen en technieken voor 
het management van samenwerking worden toegepast voor het borgen van de 
samenwerking.

Sub-gunningcriterium empathie

Onder empathie wordt in dit verband verstaan:

•	 de mate waarin uit de projectaanpak blijkt dat de organisatie van de inschrijver 
en de daarvan deel uitmakende personen zich in kunnen leven in de proces-
sen, belangen en drijfveren van de opdrachtgever en andere direct bij het project 
betrokken partijen zonder afbreuk te doen aan de eigen processen, belangen en 
drijfveren.

F.2 Indieningsvereisten
Indieningsvoorschriften op het gunningcriterium 'kwaliteit'
De inschrijver dient een beschrijving van zijn projectaanpak betreffende 'kwaliteit' in 
te dienen. In deze beschrijving dient de inschrijver in ieder geval in te gaan op de vol-
gende onderwerpen [FIGUUR F.1, red.]. Het al dan niet ingaan op één of meer van deze 
onderwerpen kan de score beïnvloeden op het gunningcriterium 'kwaliteit'. De onder-
staande onderdelen dienen in kopteksten onderscheiden te worden. Voor de volledig-
heid benadrukt de aanbestedende dienst dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op 
de gunningcriteria zoals omschreven in § 4.3 [paragraaf met gunningscriteria, red.].
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Indieningsvoorschriften op het gunningcriterium 'integraliteit'
De inschrijver dient een beschrijving van zijn projectaanpak betreffende 'integraliteit' 
in te dienen. In deze beschrijving dient de inschrijver in ieder geval in te gaan op de 
volgende onderwerpen [FIGUUR F.2, red.]. Het al dan niet ingaan op één of meer van deze 
onderwerpen kan de score beïnvloeden op het gunningcriterium 'integraliteit'. De onder-
staande onderdelen dienen in kopteksten onderscheiden te worden. Voor de volledigheid 
benadrukt de aanbestedende dienst dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de gun-
ningcriteri, zoals omschreven in § 4.3 [paragraaf met gunningscriteria, red.].

Indieningsvoorschriften op het gunningcriterium 'samenwerking'
De inschrijver dient een beschrijving van zijn projectaanpak betreffende 'samenwerking' 
in te dienen. In deze beschrijving dient de inschrijver in ieder geval in te gaan op de 
volgende onderwerpen [FIGUUR E.3, red.]. Het al dan niet ingaan op één of meer van deze 
onderwerpen kan de score beïnvloeden op het gunningcriterium 'samenwerking'. De 
onderstaande onderdelen dienen in kopteksten onderscheiden te worden. Voor de vol-
ledigheid benadrukt de aanbestedende dienst dat beoordeling uitsluitend plaatsvindt op 
de gunningcriteria zoals omschreven in § 4.3 [paragraaf met gunningscriteria, red.].

Figuur F / Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figuur F.1 / Onderwerpen voor gunningscriterium 'kwaliteit'.
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Figuur F.2 / Onderwerpen voor gunningscriterium 'integraliteit'.

Figuur F.3 / Onderwerpen voor gunningscriterium 'samenwerking'.
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F.3 Omschrijving van de Ontmoeting
Letterlijke weergave van de omschrijving in de gunningsleidraad:

De Ontmoeting tussen de individuele inschrijvers met de beoordelingscommissie vindt 
plaats in week 45 van 2015. Deze planning is indicatief. Een uitnodiging met nadere 
informatie over tijdstip, locatie en programma worden u te zijner tijd toegezonden. De 
Ontmoeting bestaat uit een presentatie van de ingediende inschrijving en daaropvolgend 
een gesprek met de beoordelingscommissie.

Het doel van de Ontmoeting is tweeledig. In de eerste plaats gaat het om een wederzijdse 
kennismaking. De Ontmoeting heeft daarnaast als doel de inschrijver in de gelegenheid te 
stellen om een (nadere) toelichting te geven op de ingediende projectaanpak en bepaalde 
daaraan ten grondslag gelegde afwegingen en keuzes. Daarnaast is het mogelijk voor de 
beoordelingscommissie om verduidelijkingsvragen te stellen. 

Tijdens de presentatie dient de beoogd projectleider die gedurende het project bij inschrij-
ver als dagelijks aanspreekpunt fungeert (alsmede de eventuele projectmanager), de inge-
diende projectaanpak te presenteren (hiervoor is 30 minuten beschikbaar), waarna een 
gesprek zal plaatsvinden tussen de inschrijver en de beoordelingscommissie (hiervoor zijn 
60 minuten beschikbaar). Voor de Ontmoeting is in totaal dus 90 minuten gereserveerd. 
Bij de Ontmoeting kunnen maximaal drie medewerkers van de inschrijver aanwezig zijn.

De presentatie kan desgewenst worden ondersteund met audiovisuele hulpmiddelen. De 
aanbestedende dienst stelt hiervoor een laptop, beamer en projectiescherm ter beschikking.

Van het verloop van de Ontmoeting wordt door de aanbestedende dienst een beknopt za-
kelijk verslag opgemaakt. Een afschrift daarvan zal zo spoedig mogelijk na de Ontmoeting 
ter kennisneming aan de inschrijver worden toegezonden. De aanbestedende dienst be-
houdt zich het recht voor om tijdens de Ontmoeting door de inschrijver eigener beweging 
of desgevraagd door de beoordelingscommissie gegeven nadere toelichtingen of verduide-
lijkingen nader schriftelijk (en SMART) te doen vastleggen, bijvoorbeeld in (een bijlage bij) 
de overeenkomst. De betreffende inschrijver zal hier op eerste verzoek onvoorwaardelijk 
aan meewerken.

Het is de inschrijver niet toegestaan om de ingediende projectaanpak tijdens of naar aan-
leiding van de Ontmoeting te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen of aanvul-
lingen zullen dus niet worden meegenomen in de beoordeling.

Benadrukt wordt dat (het verloop van) de Ontmoeting geen zelfstandig beoordelingscrite-
rium vormt. Wel kan de Ontmoeting in voorkomend geval effect hebben op de beoordeling 
van de projectvisie op de in § 4.3.2 t/m 4.3.5 beschreven (sub-)gunningcriteria en het 
beoordelingsaspect SMART, zoals nader beschreven in § 4.4.2.
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Sturen op kwaliteit, integraliteit en samenwerking

KIS Maastunnel
De partner voor het renoveren en restaureren van de Maastunnel diende 
geselecteerd te worden op basis van het KIS-model dat de gemeente heeft 
gedefinieerd. Maar hoe operationaliseer je 'kwaliteit, integraliteit en samen-
werking'? Ter ondersteuning van het eigen projectteam, heeft de gemeente 
Rotterdam het COB gevraagd een expertteam in te richten om een visie te 
geven op KIS in het aanbestedingsproces en het project. Voorliggend rapport 
is het eindproduct van dit COB-expertteam.

De doelstelling van het COB-expertteam kIs Maastunnel was een visie te geven 
op de manier waarop kwaliteit, integraliteit en samenwerking (kIs) als selectie- 
of gunningscriteria meegenomen kunnen worden in het aanbestedingsproces en 
de uitvoering van het project, en om uitspraken te doen over kIs als instrument 
die het Maastunnelproject overstijgen.

De aanpak van het COB-expertteam kan getypeerd worden als 'van wensbeeld 
naar projectrealiteit'. In eerste instantie heeft het expertteam zonder veel 
inkadering in een visie beschreven hoe kIs-aspecten vanuit een opdrachtge-
versperspectief ingebracht kunnen worden in de selectie van een partner voor 
een complex technisch project. Vervolgens is door het COB-expertteam samen 
met het projectteam van de gemeente Rotterdam onderzocht hoe de beschre-
ven visie ingepast kan worden in de vigerende aanbestedingswetgeving. Om 
de randvoorwaarden die het project gesteld heeft tot hun recht te laten komen, 
is gezamenlijk een tweede vertaalslag gemaakt naar de toepassing binnen het 
renovatie- en restauratieproject Maastunnel. 

Voorliggende rapportage is – na een eerste hoofdstuk over de gehanteerde defi-
nitie van kIs – ingedeeld volgens bovenstaand beschreven proces. De rapportage 
sluit af met enkele conclusies en lessen van het COB-expertteam, de gemeente 
Rotterdam en de gegadigden voor het Maastunnelproject.
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