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Circulair Aanbesteden
Zoektocht naar de beste partij met circulair bouwen, 

innovatie, flexibiliteit, ambitie en prestaties

Fanauw Hoppe, strategisch adviseur, 
Advocaat in Nederland



Elk bouwproces kent dezelfde fases
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Wie haal ik wanneer aan boord?

- In welke fase?

- Welke expertise heb ik zelf?

- Welke expertise heb ik nu nodig?

- Welke expertise is nodig bij de aannemer?

Proces

Strategie

Hoe krijg ik die partij aan boord?

- Welke procedure volg ik?

- Welke criteria stel ik?



Hoofdkleuren

In welke fase haal je je samenwerkingspartner aan boord?

Bouwen

Engineer & Build

Bouwteam

Design, Build

(Finance, Maintain, Operate)

Eisen/

prestaties
Ontwerp Bestek/UOAmbitie/

Doelstelling
Realisatie Onderhoud

Samen ontwikkelen 

(Alliantie/PPS)

Of ga je huren?

Demonteren / Hergebruik / Slopen?



Ervaren aannemer, die weet wat hij moet doen.Bouwen
Bouwervaring
Samenwerken
Engineering

Bouwteam

E&B

Ontwikkelingservaring / Samenwerking

Ontwerpervaring

Bouwervaring

Onderhoudservaring

Alliantie/PPS
Bouwervaring
Ontwerpervaring
(Onderhoudservaring)

DB(F)(M)(O)



Een betere samenwerking…

…begint bij jezelf



 Contact met de markt
 Gelijkwaardigheid van partijen
 Afgewogen risicoverdeling 
 Minder eenzijdige bepalingen
 Vertrouwen

Overheid

• Draag verbeteringen aan, onderbouw ook waarom
• Leg fouten/onduidelijkheden bloot en biedt 

alternatief
• Committeer aan zelf opgelegde prestaties

Marktpartijen



Hoe haal je de beste
partij binnen, die…

 De ambities kan waar maken
 Circulair kan bouwen
 Innovatief is
 Flexibel is en nieuwe

ontwikkelingen mee kan
nemen

 En ook goed kan doen wat 
altijd moet: bouwen (en
ontwerpen en onderhouden)



- U doet er nu zelf aan mee.

- Bij iedere procedure mogelijk

- Maar naast kennismaking kan het ook gebruikt worden om 

strategie, proces en eisen/prestaties te toetsen bij markt.

- In Nederland veel toegepast, met vooral positieve 

ervaringen van zowel markt als overheid. 

De bekende procedures.

Geschikt?

Kopje 2

‘Standaard EMVI’



- Nieuw (2 jaar oud)

- Samen iets nieuws ontwikkelen

- Eindproduct hoeft nog niet bepaald 

te zijn, ook niet na gunning

- Kan met meerdere partners naast 

elkaar

- Voorbeeld: 2 kindcentra Hof van 

Twente (Groene Droom)

Innovatiepartnerschap Concurrentiegerichte dialoog Best Value aanpak

- We weten ongeveer wat we willen

- Er is veel onzekerheid, in dialoog 

met de markt oplossingsrichtingen 

zoeken

- Pas na de dialoog tijdens de 

procedure de criteria en eisen 

vaststellen

- Voorbeeld: Alliander, Duiven 

- De markt is de expert

- Formuleer doelstellingen en 

resultaten, de markt bepaalt hoe

- Dialoog (pre-bid) voor inschrijving

- Kort plan van aanpak bij inschrijving

- Concretiseringsfase 

- Voorbeeld: 

Rijkswaterstaat: Zeesluis IJmuiden

Schiphol: Main Contractors

(bron: homij.nl)



Voorbeelden
1. U mag maximaal 4 l water verbruiken bij het spoelen van de wc

2. Wij willen in 2030 Zero Waste realiseren bij al onze 

(onderhouds)projecten. Hoe gaat u dat aanpakken?

3. Wij willen minimaal een energieneutraal gebouw. U scoort extra 

punten als u het gebouw energieleverend kan maken binnen 

budget

4. Geef ons het beste gebouw voor ons budget. Geef ons daarnaast 

opties: hoe nog duurzamer en tegen welke prijs/consequenties?


