
Samen werken in een bouwteam werkt!
Een project met een hogere kwaliteit en een tevreden 
omgeving, zonder budgetoverschrijdingen met minder 
faalkosten: lastig voor infrastructurele projecten? Zeker 
niet! Uit ervaring, opgedaan in tal van projecten, weten 
wij dat door samenwerking in een bouwteam deze 
doelen absoluut haalbaar zijn. Benieuwd hoe goed samen 
werken in een bouwteam werkt? Wij delen graag onze 
ervaringen met u. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust 
contact met ons op. 
 
De kern van de bouwteam aanpak: dialoog
Design & construct contract, projectteam aanpak, best 
value, bouwteam, gunning op 100 procent kwaliteit, 
prestatie-inkoop, plafondbudget: het zijn allemaal termen 
die gebezigd worden om uit te leggen wat de bouwteam 
aanpak inhoudt. In de kern is de aanpak heel eenvoudig: 
door vanaf het begin - dus al vanaf de ontwerpfase - 
samen te werken, wordt het optimale projectresultaat 
bereikt. De opdrachtgever en opdrachtnemer trekken 
op als partners, waarbij ieder haar eigen expertise en 
ervaring inbrengt en zij samenwerken op basis van 
volledige gelijkwaardigheid. Door deze aanpak worden 
elkaars kennis en kwaliteiten optimaal benut. Door een  
 

grondige gezamenlijke voorbereiding worden bovendien 
discussies tijdens de uitvoering van een project 
vermeden. Je gaat immers vanaf het begin het gesprek 
aan. Van discussie naar dialoog dus!
 
Procesmatige aanpak voor het beste resultaat
In onze aanpak onderscheiden wij verschillende fases, die 
het bouwteam doorloopt. Door te werken volgens een 
procesmatige en gefaseerde aanpak, wordt het proces als 
het ware getrechterd door constante afstemming tussen 
de opdrachtgever en de kennisinbrengende partijen. Na 
iedere fase lassen wij een ‘go or no go’ moment in, waar 
we gezamenlijk het resultaat toetsen op aspecten als 
tijd, kwaliteit, geld en doelstellingen. Bij een ‘go’ gaan 
we samen door naar de volgende fase. Bij een ‘no go’ 
worden de knelpunten opgelost. Mocht dit na meerdere 
herkansingen niet lukken, dan heeft de opdrachtgever 
de mogelijkheid de samenwerking te beëindigen, zonder 
een claim van onze kant. En is er twijfel over de toetsing? 
Geen probleem, want dan schakelen we gezamenlijk 
hiervoor een externe, onafhankelijke deskundige in. 
Volledige transparantie, dat is ons uitgangspunt voor een 
succesvolle samenwerking in een bouwteam.
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De mensen maken het verschil
Binnen een bouwteam zijn het vooral de mensen die het 
verschil maken. Daar zijn we helder in: het vraagt een 
andere opstelling van alle betrokkenen. Dat kan even 
wennen zijn, maar eenmaal gewend, wil men vaak niet 
anders meer. Uit ervaring weten we dat samenwerken in 
een bouwteam goed werkt met mensen die:
• Willen samenwerken als team
• Experts op hun vakgebied zijn
• Kansen zien in plaats van problemen
• Helder zijn over hun verwachtingen en deze ook uit 

durven te spreken
• Zich proactief en transparant opstellen
• Gaan voor het teamresultaat

De bouwteam aanpak zien wij als een proces dat samen-
werking activeert. Alle partijen werken gezamenlijk aan 
het doel: de hoogst haalbare kwaliteit tegen de laagst 
mogelijke (exploitatie)kosten en trots zijn op het gerea-
liseerde werk. Pas als we dat realiseren, spreken wij van 
een succesvol bouwteam.

Juridische aspecten bouwteam
Aanbesteden op basis van kwaliteit is toegestaan 
volgens de Aanbestedingswet. Dit geldt dus ook voor het 
aanbesteden van een bouwteam overeenkomst. Wilt u 
meer weten hierover? Neem dan contact met ons op, wij 
adviseren u graag.

Kenmerken bouwteam aanpak
• Selectie van opdrachtnemer op basis van kwaliteit
• Alle partijen direct vanaf de start volop betrokken
• Totaaltraject van ontwerp tot uitvoering
• Na iedere fase een ‘go or no go’ houdt elkaar 

scherp 
• Proces motiveert een proactieve opstelling
• Maximale mogelijkheden voor kennisinbreng en 

wensen
• Betrokkenheid omgeving eenvoudig te integreren
• Geen grijze gebieden tussen ontwerp en 

uitvoering
• Vaste uitvoeringsprijs 
• Door betrokkenheid alle partijen tevreden

Voordelen voor beide partijen
Naast een betrokken omgeving, waarin draagvlak voor een project ontstaat, biedt de bouwteam aanpak de 
opdrachtgever en ook de opdrachtnemer diverse voordelen.

Opdrachtgever Opdrachtnemer
Krijgt wat hij verwacht of zelfs meer Een tevreden opdrachtgever
Kan zijn gedachten en ideeën kwijt in het project Positieve energie op het werk
Eenvoudige invulling van wensen tijdens het proces Tevreden, enthousiaste en betrokken medewerkers
Hoog kwaliteitsniveau, technisch en visueel Kwalitatief hoogwaardig en visueel mooi werk als 

referentie
Efficiënte en effectieve aanpak Efficiënte en effectieve aanpak
Geen of minimale faalkosten Geen of minimale faalkosten
Maximale prijs/kwaliteit verhouding Binnen budget opdrachtgever en conform planning
Binnen budget en conform planning Positief financieel resultaat
Proactieve, tevreden opdrachtnemer Continuïteit voor het bedrijf
Tevredenheid en trots over aanpak en resultaat Tevredenheid en trots over aanpak en resultaat

 



Project Renovatie Willemskwartier
Het project Renovatie Willemskwartier, in opdracht van de gemeente Nijmegen, is een design & construct bouwteam 
project met een plafondbedrag van ruim 1 miljoen euro. De gemeente heeft voor de selectie van de bouwteampartner 
gewerkt volgens een variant van de methodiek Best Value Procurement (BVP), oftewel prestatie-inkoop.  Zelf noemt de 
gemeente Nijmegen de methode Best Value Totaal (BVT). De selectie daarbij is 100 procent op basis van kwaliteit. Het 
project draait om de herinrichting van een bestaande woonwijk in Nijmegen, waar naast de civiele werkzaamheden 
ook renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan de woningen plaatsvinden. Het Willemskwartier kent een gefaseerd 
traject over meerdere jaren, waarbij afstemming met de verschillende partijen en de omgeving essentieel is. Het 
project is inmiddels bijna afgerond en er is geen enkele wanklank gehoord.

In de Cobouw van 14 oktober 2015 is een artikel over dit 
project verschenen met de titel “Gemeente Nijmegen 
breekt met vechtcontracten”. Hieronder een aantal 
citaten van de projectleiders van de gemeente en 
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, waarin zij  
hun ervaring over de wijze van samenwerking delen.
• Projectleider Robert Tannemaat van de gemeente 

over de wijze van aanbesteden: “Bij de selectie 
speelt de prijs dan geen rol meer. Feitelijk voeg je 
een betrokken extra partij toe aan het gemeentelijke 
team, met extra expertise over de opzet en 
uitvoering”.

• “Zodra bewonerswensen, archeologie, duurzaamheid 
en kwaliteit een rol spelen, bewijst deze variant 
zijn meerwaarde boven het klassieke bestek”, weet 
projectleider Tannemaat inmiddels zeker.

• Projectleider Roel Hermans van Dusseldorp: “Toen op het laatste moment de bewoners van een straat in 
meerderheid tegen het goedgekeurde plan in opstand kwamen, hebben we de uitvoering alsnog aangepast. Dat  
is ook de kracht van deze aanpak, die flexibel werken mogelijk maakt”.

• Over de breuk met het klassieke vechtbestek: “Een verademing”, volgens zowel de gemeente als Dusseldorp.

Interesse in het volledige artikel? Neem dan contact met ons op. En wilt u graag van gedachten wisselen met de 
personen van de gemeente Nijmegen die inhoudelijk zijn betrokken bij dit project, dan leggen wij graag het contact. 



Projecten in bouwteam
We hebben succesvol voor meerdere projecten in bouwteam verband met opdrachtgevers samengewerkt, waaronder:
• Nieuwbouw rioolgemaal in Soest
• Herinrichting dorpskern in Zieuwent
• Vervanging rioolgemaal in Zevenaar
• Herontwikkeling voormalig fabriekscomplex Pelgrim naar woningbouw in Gaanderen
• Realisatie Gieterijplein op het DRU Industriepark in Ulft
• Vervanging van een AC riooltransportleiding in Doetinchem
• Herstructurering Landsherenkwartier in Deventer
• Herinrichting O&O plein Universiteit Twente in Enschede
• Herontwikkeling terrein Sint Jozef in Deventer
• Aanleg dakpark Tuinen van Nijverdal in Nijverdal
• Inrichting buitenruimte MFA Pelkpark in Winterswijk
• Groot onderhoud 7 woonwijken De Werven in Almere

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV
Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG Lichtenvoorde
Postbus 55, 7130 AB Lichtenvoorde
0544-488488
info@dusseldorp.nu
www.dusseldorp.nu


