
Aanbesteden van 

Tweefasen contracten



Samenwerken in de GWW?



Vele samenwerkingsvormen / 

contractvormen
Één of meer taken gescheiden uitbesteden

Mogelijkheden:

• Alleen uitvoering

• Ontwerp, uitvoering en meerjarig 
onderhoud gescheiden

• Bouwteam



Vele samenwerkingsvormen / 

contractvormen
Twee of meer taken geïntegreerd uitbesteden

Mogelijkheden:

• Ontwerp en uitvoering (D&B)

• D&B + onderhoud (M)

• DBM +  financiering (F)

• DBFM + exploitatie (O)



Twee Fasen & Bouwteams

Bouwteam
Twee Fasen 

Contracten



Twee fasen aanbesteden: Bouwteams Online

Twee fasen aanbesteden (een plek aan tafel)
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Aanbesteding Twee fasen contract

Reguliere aanbesteding, bijv. UAV-of UAV-GC-contract

In een tweefasen 

aanbesteding worden de 

ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase als twee 

opdrachten in één keer 

aanbesteed. Pas in de 

ontwerpfase komen 

ontwerp, risico’s en prijs 

nauwkeuriger in beeld.



• Eerst aanbesteden → dan samen (ON + OG) de opdracht invullen

• Kan door de ontwerptaak en de uitvoering te scheiden

• Eén of meer projecten
Twee fasen aanbesteden: Bouwteams Online 8

Twee fasen aanbesteden (een plek aan tafel)

Aanbesteding Raamovereenkomst / Gebiedscontract / Portfoliocontract 

/ Samenwerkingsovereenkomst (met twee fasen karakter)



De essentie

• Niet alleen Afstemming, maar Samenwerking

• Ná de gunning, dus ruimte voor transparantie

• Ruimte voor Projectbelang en innovatie ipv Eigen Belang

• Er is meer tijd om risico’s in beeld te brengen

• Let op: effecten onafhankelijk van gekozen contractvorm!



Instrumentarium

Waarom?

Contracten?

Aanbesteden?

Actie 11: het verkennen en bevorderen 

van een 'ruimere' wijze van uitvragen:

Handreiking Gefaseerd Aanbesteden 

door BNL d.d. juni 2019

VG Bouw Bouwteamovereenkomst 1992 

(herziening loopt)

Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Handreiking Aanbesteden 

Tweefasencontracten (nov./dec. 2020)

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking%20gefaseerd%20aanbesteden-juli2019.pdf


Instrumentarium Toekomst

Handreiking Bouwteams, gehele proces

Handreiking Twee Fasen Aanpak, gehele proces

Doorontwikkeling op onderdelen:

- Kostenramingen

- Twee fasen en Better Performance

- Samenwerking in realisatiefase

- Betrekken van de keten



Zullen we morgen samenwerken?

Roy Voorend

06 5788 6722

roy.voorend@crow.nl

kenniswebsite crow.nl


