
Themablad Contactfase 

Tools uit deze fase zijn terug te vinden via: via www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank - Toolbox 

inkoopproces conceptueel bouwen – Contactfase 

 

De tools staan op de site onder ‘figuur 1’ genummerd. Naar deze nummers wordt in dit document verwezen. 

 

 
Figuur 1: Transactieproces - van Initiatief tot en met gebruik 

 

 

 

De contactfase bestaat uit de stappen Oriënteren en Specificeren. In deze fase is er, op basis van het 

Waardeprofiel contact gezicht met de Markt.  
 
Na het afronden van deze fase is: 

• Oriënteren 
o Goedkeuring om door te gaan naar de volgende fase; 
o De uitvraag gecompleteerd met extra eisen voor het project (Tool: Format uitvraag); 
o De Markt verkent om te zien of de vraag haalbaar is en worden de best passende tbv de Longlist 

geselecteerd; 
o Wordt er zicht op de Concepten in de markt, geschikte kandidaten en concepten verkregen; 
o Wordt een Longlist opgesteld; 
o Wordt er inzicht gecreëerd over hoe de Participanten en/of belanghebbenden in het proces 

worden betrokken; 
o Wordt er met participanten en belanghebbenden besproken of en zo ja hoe, wanneer en op 

welke onderdelen zij in het selectieproces participeren en/of beoordelen; 

• Specificeren 
o Er met Participanten en Belanghebbenden afgesproken of en zo ja hoe, wanner en op welke 

onderdelen zij worden betrokken. 
o Er met participanten en belanghebbenden afgesproken of en zo ja hoe, wanneer en op welke 

onderdelen zij in het selectieproces participeren en/of beoordelen; 
o De uitvraag aan de conceptaanbieder(s) van de Longlist verstuurd.  
o Zijn de antwoorden van de Conceptaanbieders op de Longlist beoordeeld  
o Zijn de meeste geschikte conceptaanbieders uit de Longlist geselecteerd tot er een shortlist van 

conceptaanbieders is overgebleven; 
o Is het Waardeprofiel verder gespecificeerd en met participanten en belanghebbenden 

gecommuniceerd en vastgesteld; 
o Er goedkeuring verkregen om door te gaan naar de volgende fase. 

 
 
Deze fase ronden we af met een fasedocument (1.2 Fasedocument) waarin de besluiten worden vastgelegd, 
wijzigingen ten opzichte van het vorige fasedocument en de uitgangspunten voor de volgende fase inzichtelijk 
zijn gemaakt.  
 

Oriënteren 
Bij Stap 1, Oriënteren, gaat het om de vraag: Wat is er allemaal mogelijk in de markt? Door de oriëntatie 
ontstaat er meer inzicht in de oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan kan er beter 
bepaald worden of deze oplossingen aansluiten bij de Opgave.  
 
Er wordt onderzoek gedaan om vast te stellen welk aanbod het beste bij het Waardeprofiel past. Dit onderzoek 
zal inzicht geven in de wijze waarop de Markt aansluit op het Waardeprofiel en of deze omgezet kan worden een 
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concrete vraag. Daarnaast krijgt de wijze waarop de participatie is afgesproken concreet vorm. Het is ook 
verstandig om te onderzoeken of de Opgave gebundeld kan worden met andere projecten en/of opgaven. De 
bundeling van de eigen opgaven, in de eigen organisatie en/of in samenwerking met ander opdrachtgevers, zal 
de positie in de markt verbeteren waardoor de resultaten van alle opgaven zullen verbeteren. Tot slot worden, 
op basis van het Waardeprofiel, alle geschikte potentiele aanbieders ten behoeve de Longlist geselecteerd.  
 
 

Waardeontwikkeling 
In de fase Oriënteren wordt de Format uitvraag, met hierin het Waardeprofiel van de opgave verder 
gedefinieerd. Hoe beter deze wordt beschreven en vastgelegd, hoe beter het selectieproces zal plaatsvinden en 
hoe beter het resultaat zal aansluit bij de verwachtingen van de participanten en/of stakeholders. De Product 
Markt Combinatie (PMC) zijn als onderdeel van Format uitvraag vastgelegd. Hierin zijn alle basiseisen uit De 
Woonstandaard opgenomen en kunnen er tevens extra eisen geselecteerd worden. Indien er, naast de 
geselecteerde Product Markt Combinatie(s) met bijbehorende eisen en eventueel extra wensen, behoefte is om 
specifieke of opgave eigen eisen te formuleren, dan zijn deze in de Format uitvraag als onderdeel van het 
Waardeprofiel opgenomen.  
 
Het is raadzaam om vooraf goed te overwegen of deze aanvullende wensen echt nodig zijn en dit te toetsen bij 
de participanten en/of belanghebbenden. Ook is het belangrijk om te toetsen of de geselecteerde aanbieders de 
eisen en wensen in het Waardeprofiel en binnen het geformuleerde budget, kunnen realiseren. Indien dit niet 
het geval is kan dit een groot risico voor de kwaliteit, het budget en/of het vervolgproces en planning opleveren. 
Bij iedere oplossing spelen de volgende waarde-aspecten een rol:  

• de kwaliteit van het product; 

• de betekenis van het product voor zijn omgeving; 

• de kwaliteit van het proces; 

• de kosten die verbonden zijn met de aanschaf en het gebruik van de oplossing.  
 
De invulling en zwaarte die aan ieder aspect wordt gegeven, kan veel verschillen. Deze zwaarte en rangorde 
vormen de weegfactoren waarmee het Waardeprofiel wordt uitgedrukt. Dit uitdrukken start met het bepalen 
van de ondergrens: de waardering van de basisprestatie. Dit zijn de minimale prestaties die per waarde-aspect 
geleverd moeten worden in relatie tot het budget dat voor dit deel beschikbaar is. De rest van het budget wordt 
ingezet voor de extra’s waarmee de markt en/of oplossing zich kan onderscheiden: de extra wensen. Nadat de 
minimale prestaties per waarde-aspect zijn opgesteld, worden de weegfactoren en de score per categorie 
bepaald. De score van alle onderdelen samen vormt het deeltal dat gedeeld wordt door het beschikbare budget 
en de Waardequotiënt bepaald. 
 
Op basis van de minimale prestaties en de extra wensen kan vervolgens de meerwaarde van de 
Conceptaanbieder bepaald worden. Inden het wenselijk is dat de opgave op bepaalde prestatie beter scoort dan 
de ondergrens, dan worden hier eveneens scores voor gegeven. Wordt er, als voorbeeld, waarde gehecht aan een 
beter rendement door een lagere Total Cost of Ownership (TCO)? Of zijn er bijvoorbeeld, ten aanzien van de 
energiezuinigheid, betere prestaties gewenst? Door aan de verschillende waarde-aspecten met de bijbehorende 
prestaties een weegfactor meegeven, kan uitgedrukt worden hoeveel belang er aan die meerwaarde wordt 
gehecht. Het doel hiervan is om die Concepten uit de markt te halen, die zich op deze onderdelen 
onderscheiden. Dan is het uiteraard belangrijk om uit te zoeken of er onbekende en/of nieuwe Concepten 
beschikbaar zijn, die beter op Waardeprofiel aansluiten.  
 

Gebruik uit de Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen de tool Format uitvraag incl de werkinstructie 

 
 

Participatie 
Het is aan te bevelen om het Waardeprofiel verder in te vullen door overleg met Participanten te organiseren. 
Op basis hiervan kunnen kwaliteiten getoetst worden en kunnen er prioriteiten en zwaarte aan de verschillende 
waarde-aspecten worden gegeven. Het is ook denkbaar om belanghebbenden hierin te betrekken. Zeker als de 
belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, het recht hebben om over bepaalde aspecten bezwaar te maken. 
Op deze manier zijn participanten en/ of belanghebbenden niet alleen bij het bepalen van de oplossing 
betrokken, maar ook bij de afwegingen waarom, en weten ze ook hoeveel een bepaalde prestatie meeweegt in 
het totaal. 
 
Als vuistregel: laat belanghebbenden (mee)beslissen over de waarde-aspecten waar ze direct belang bij hebben 
en/of waarover ze deskundig zijn. Bewoners kunnen prima de gebruikskwaliteit van de woning beoordelen. De 
technische kwaliteit kan waarschijnlijk beter door een bouwkundige beoordeeld worden. 
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Transactieproces 
Door de markt te matchen met het Waardeprofiel wordt duidelijk wie interessante aanbieders zijn en kan een 
longlist van potentiele kandidaten worden opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het 
aanbod op de Conceptenboulevard van het NCB. Hierin is een breed aanbod inzichtelijk en kan, voor nader 
onderzoek, eenvoudig naar de site van de aanbieder gelinkt worden. De concepten en daarbij horende 
conceptaanbieders moeten niet alleen passen bij het Waardeprofiel maar waarschijnlijk ook voldoen aan een 
aantal geschiktheidseisen. Hiervoor kan de checklist met geschiktheidseisen gebruikt worden. 
 

Gebruik uit de Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen de tool 1.4 geschiktheidseisen en 1.5 Longlist 

 

Projectmanagement 
In de initiatieffase is, middels de Taak- en Risicoverdeling in de Format Uitvraag, inzichtelijk gemaakt wie voor 
welk onderdeel verantwoordelijk is. Middels de planning is bepaald wanneer de gegevens en documenten 
beschikbaar moeten zijn. In deze fase controleren wij of deze verdeling nog klopt en of er nieuwe taken, 
verantwoordelijkheden aan het licht zijn gekomen die benoemd moeten worden. Denk hierbij aan de wijze 
waarop de participatie verloopt en welke, eventueel nieuwe stappen, hierin wenselijk zijn. Zijn de eisen en 
wensen van Participanten en/of belanghebbenden voldoende bekend en meegenomen? Loopt alles conform 
planning en budget? Zijn er aanpassingen en/of aanvullingen gewenst? Zijn alle randvoorwaarden inzichtelijk 
en meegenomen? 
 

Specificeren 
In stap 1 (Oriënteren) van de contactfase is de gewenste vraag duidelijk geworden en is een longlist van 
concept aanbieders opgesteld. In Stap 2, Specificeren, wordt de haalbaarheid van het Waardeprofiel verder 
onderzocht door de markt te raadplegen. Daarnaast wordt het Waardeprofiel aangevuld op basis van de kennis 
die uit de markt is verkregen en wordt de longlist teruggebracht tot een shortlist.  
 
Zijn er (voldoende) partijen die een oplossing voor het gevraagde Waardeprofiel kunnen leveren? Om deze 
vraag te beantwoorden, wordt er contact gezocht met de partijen op de longlist. De antwoorden die partijen 
geven, helpen de vraag en het Waardeprofiel nog beter te omschrijven. 
Boven op de gewenste basisprestaties zijn in het Waardeprofiel ook alle wensen, die als extra prestatie(s) 
gewaardeerd worden, vastgesteld. Deze eisen en wensen zijn, gewaardeerd en gewogen middels punten en 
weegfactoren. Zo kan de prestatie, bijvoorbeeld op de snelheid waarmee het project gerealiseerd wordt, 
uitgedrukt worden in een aantal punten en kan deze prestatie voor een bepaald deel meewegen in het totaal. 
Hoe duidelijker de eisen en wensen als onderdeel van het Waardeprofiel worden omschreven, hoe betere en 
helderder het antwoord. Dit voorkomt onduidelijkheid en discussies in het verdere proces. Na de beoordeling 
van de antwoorden van de Conceptaanbieders op de longlist blijft er een shortlist van aanbieders over.  
Alle participanten en belanghebbenden zijn geïnformeerd over de uitvraag en de planning op basis waarvan de 
selectie is uitgevoerd.   
 

Waardeontwikkeling 
Het PvPE is geen op zichzelf staand stuk en activiteit, maar een onderdeel of aanvulling op het reeds 
vastgelegde Waardeprofiel. Bij het invullen van de Format uitvraag (gebaseerd op De Woonstandaard) en 
daarmee het vullen van het Waardeprofiel zijn de Verlangde prestaties al een omschreven en vastgelegd. In de 
Woonstandaard zijn al veelvoorkomende extra eisen opgenomen zodat deze, indien wenselijk, makkelijk in het 
Waardeprofiel opgenomen kunnen worden.  
Met de informatie die de aanbieders middels de markconsultatie hebben aangeleverd is de beoogde oplossingen 
aangescherpt. Met name het PvPE wordt scherp op de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan, ten opzichte van 
het Waardeprofiel, beoordeeld. Daarnaast moet voorkomen worden dat het PvPE tegenstrijdigheden, ten 
opzichte van de Woonstandaard en de vastgestelde PMC’s, veroorzaakt. 
 
Iedere categorie in de Verlangde prestaties in van de Format uitvraag wordt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en tijdgebonden (SMART) ingevuld en onderverdeeld. Leg per deelaspect vast welke prestaties 
worden verlangd en welke flexibiliteit mogelijk moet zijn om ruimte aan maatwerk te bieden. Ook de 
weegfactoren en de marges van de diverse deelaspecten worden aangegeven.  
 
Ook is het belangrijk om per eis, voorwaarde en/of wens vast te leggen hoe deze moeten worden aangetoond en 
beoordeeld. Denk daarbij aan zaken als meetmethode en rapportage. Dit is basismateriaal voor het kwaliteits- 
en keuringsplan wat later in het transactieproces een belangrijk middel wordt voor het aantonen van de 
geleverde prestaties. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande, genormeerde 
werkwijzen zoals bijvoorbeeld een procescertificaat en/of kwaliteitsrapportages volgens BRL 5006: ‘Toezicht op 
de bouw’. In de format uitvraag is hiervoor het tabblad keuringsplan gemaakt. 
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Steeds meer opdrachtgevers verlangen een langjarige garantie. Zeker bij woningen met hoge energieprestaties 
(bijvoorbeeld nul op de meter) is dat belangrijk. Zulke garanties zijn tegenwoordig ook mogelijk omdat 
integrale, duurzame oplossingen worden aangeboden. Zorg bij dergelijke garanties dat er goed en duidelijk 
gemonitord kan worden. Zo is het, als voorbeeld, belangrijk dat in de monitor de weer-/klimaatinvloeden 
worden meegenomen. Regel ook wie, wat, wanneer en voor hoe lang de garantieperiode geldt. Een Meer Jaren 
Onderhoud Planning (MJOP) is dan vaak een belangrijk onderdeel.  
Een verzekerde garantie is te prefereren boven een niet verzekerde garantie, maar daar staat tegenover dat elke 
gewenste/ geëiste kwaliteit meeweegt in de totale stichtings- en/of exploitatiekosten. Dit wordt als onderdeel 
van het totaal aan kwaliteiten, ten opzichte van het beschikbare budget, binnen het Waardeprofiel (af)gewogen. 
 
Het contract dat wordt gesloten is voornamelijk afhankelijk van de wijze waarop het concept aansluit bij de 
vraag en de risico’s die er, ten aanzien van het vervolgproces, zijn. Over het algemeen zullen partijen streven 
naar een, op de UAV-GC gebaseerde, TurnKey Overeenkomst (TKO). Omdat het contract dat partijen aangaan, 
een belangrijk onderdeel is van de randvoorwaarden, moet deze zo vroeg mogelijk in het proces aan de markt 
gevraagd of voorgelegd (tijdens de marktconsultatie van de oriëntatiefase) worden. Geef, of vraag, inzicht in het 
toe te passen contract. Als een opdrachtgever of aanbieder met een contract of overeenkomst werkt waarin 
Algemene Voorwaarden zijn verwerkt of opgenomen, dan moeten die met de uitvraag meegestuurd worden. 
Het makkelijkste is om de uitgevraagde stukken, zoals onder andere het Waardeprofiel en/of het PvPE, als 
onderdeel van de afspraken aan de overeenkomst toe te voegen. Het is ook belangrijke om de duur van het 
aanbod in het contract op te nemen. Tevens is het belangrijk om de consequenties van niet op tijd kunnen 
beginnen in het contract op te nemen. Voor zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
overdrachtsprocedure (tussen aanbieder en de uiteindelijke klant), of zaken die betrekking hebben op de 
monitoring van prestaties en/of kwaliteitsborging tijden de bouw/exploitatieperiode worden tijdens de 
marktconsulatie als bijlage toegevoegd. Hierdoor kan de aanbieder beoordelen of zij met het concept in staat 
zijn om hierop te reageren en/of van (meer)waarde zijn. 
 

Gebruik uit de Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen de tool Format uitvraag. 

 

Participatie 
Tijdens het Oriënteren is er, indien nodig en wenselijk, overleg met de Participanten en/of belanghebbenden 
geweest. Er is gesproken over het Waardeprofiel en over de prioriteiten en is voor iedereen duidelijk hoe het 
Waardeprofiel met de diverse eisen en kwaliteiten beoordeeld worden.  
Het is vervolgens belangrijk om de wijze waarop Participanten en/of Belanghebbenden in het vervolgproces 
worden betrokken vast te leggen. Bijvoorbeeld over de vraag op welke onderdelen zij worden betrokken en 
welke verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt. Maar bijvoorbeeld ook op of zij bij het selectieproces van 
de conceptaanbieder worden betrokken. Het is belangrijk dat het voor alle betrokken duidelijk is wie, wanneer, 
hoe en wat er mbt de participatie is afgesproken. Omdat participanten en/of belanghebbenden vaak niet in de 
sector werkzaam zijn en als gevolg daarvan het Jargon niet kennen, is het belangrijk om dit in duidelijke taal en 
voor iedereen begrijpelijke woorden vast te leggen. 
 

Transactieproces 
Bij het zoeken naar geschikte aanbieders spelen twee zaken een rol:  
1. De kwaliteit van de aanbieder (is deze geschikt voor mij?) en; 
2. De waarde van zijn aanbod (is het concept waardevol voor mij?).  
 
Het beoordelen of een concept waardevol is, gebeurt door de waarde ervan te vergelijken met het 
Waardeprofiel. Als aanbieders de waarde van hun concept niet duidelijk (kunnen) etaleren zit hierin het risico 
dat niet het beste concept en/of aanbieding wordt gekozen. Dit risico wordt kleiner naarmate aanbieders beter 
in staat zijn om hun concept en oplossing (selling points) beter af te stemmen op de behoeft (het 
Waardeprofiel). Dit pleit er voor om het Waardeprofiel SMART te formuleren. 
 
De beoordeling van de geschiktheid vraagt om een nadere toelichting. Aanbieders van de longlist die afvallen en 
als niet geschikt worden beoordeeld, doen niet meer mee en komen dus niet op de shortlist.  
Bij die beoordeling kunnen de volgende vragen een rol spelen:  

• Is de partij in staat om op tijd en in deze regio te leveren; 
De ligging in de juiste regio (bij bedrijven uit een groter concern, nagaan of de vestiging in de buurt ook zelf 
ervaring heeft), kunnen voldoen aan eisen van regionale werkgelegenheid, de grenzen aan de projectgrootte 
die met het concept te realiseren is (bijvoorbeeld het minimale en maximale aantallen woningen) en/of het 
gemak waarmee de aanbieder zich (procesmatig) kan focussen op de behoeften van de opdrachtgever, 
participanten en belanghebbenden in het proces, kunnen criteria zijn waarop partijen beoordeeld worden 
of op basis van knock-out criteria kunnen afvallen. 

• Wordt de partij als voldoende deskundig gezien; 
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De kundigheid van de aanbieder kan blijken uit de geschiedenis (past performance) en de algemene 
ervaring(en) van het bedrijf. Garanties, Kwaliteitscertificaten (zoals het Predicaat Excellent Concept), zijn 
ervaring met het concept (referentielijst), zijn imago of faam in de markt en/ of oordelen van eerdere 
opdrachtgevers (getuigschriften, integriteit- en/of tevredenheidsverklaringen) kunnen bijdragen aan het 
beoordelen en vaststellen van de kundigheid van een aanbieder. 

• Is de aanbieder voldoende financieel gedegen en wordt het risico op faillissement en/of betrouwbaarheid 
als voldoende beschouwd? 
De gedegen financiële positie en betrouwbaarheid van een aanbieder: Die is van belang om het risico, dat 
de aanbieder tijdens het proces omvalt, tot het minimum te beperken. Als voorbeeld kunnen er Eisen 
worden gesteld aan de omzet, de Solvabiliteit en de Current Ratio. Daarnaast kan de financiële 
betrouwbaarheid worden bepaald aan de hand van de garanties die de aanbieder kan en/of wil geven. Zo 
kunnen afbouwgaranties en/of bankgaranties gevraagd en geleverd worden. 

 
De opdrachtgever controleert en selecteert op basis van de informatie die bedrijven, over zichzelf en hun 
concept, hebben geven. Het is aan te bevelen om de score terug te koppelen aan de aanbieders. Dit borgt een 
transparant selectieproces en het zal aanbieders helpen om hun toekomstig aanbod te verbeteren. En daar 
hebben alle opdrachtgevers op termijn belang bij. 
 
Voor het doorlopen van deze stap zijn verschillende tools beschikbaar. Met de format “Uitnodigingsbrief 
contactfase” kunnen conceptaanbieders uitgenodigd worden voor een marktconsultatie om beter zicht te 
krijgen op de mogelijkheden van de concepten. Met de format “Inschrijfformulier contactfase” kunnen de 
conceptaanbieders gestructureerd informatie aanleveren. Met de format “Shortlist” kunnen de concepten 
beoordeeld worden. Als terugkoppeling naar de aanbieders kan gebruik gemaakt worden van de formats “Brief 
geselecteerd contactfase” en “Brief niet-geselecteerd contactfase”. 
 
 

Gebruik uit de kennisbank documenten  

1.6. Shortlist 

1.7 Uitnodigingsbrief 

1.8 Inschrijfformulier 

1.9 Format brief geselecteerd 

1.10 Format brief niet-geselecteerd 

 

 

Projectmanagement 
Zoals in stap 1 (Oriënteren) ook het geval was, controleren we nu weer of alles binnen de planning en het 
budget verloopt en of en zo ja, waar aanpassingen nodig zijn. Tot slot wordt alle informatie in het 
fasedocument gebundeld en worden de afwijkingen, ten opzichte van het eerste fasedocument inzichtelijk 
gemaakt en indien nodig toegelicht. In het fasedocument worden ook de uitgangspunten voor de volgende fase, 
de contractfase, inzichtelijk gemaakt (Lees hier meer over de contractfase). Vervolgens worden er besluiten 
voorbereid en wordt het fasedocument ter beoordeling en vaststelling voorgelegd aan de participanten en/of 
belanghebbenden. 
 

Gebruik uit de Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen 1.2 Fasedocument Contactfase. 
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Overzicht Procesaspecten Contactfase 

• Effectief proces: Alle randvoorwaarden, eisen, eisen, wensen en prioriteiten zijn eenduidige en voor 
alle betrokken duidelijk afgesproken. 

o Het transactieproces is gestart. De longlist is opgesteld; 
o Het selectieproces is gestart. Vanuit de conceptaanbieders op de Longlist zijn de partijen voor 

de Shortlist geselecteerd.  
o De opgave is inzichtelijk gemaakt door Projectkenmerken en de PMC’s vast te leggen; 
o De gewenste extra prestaties, boven op de basiseisen, zijn vastgelegd; 
o De taak- en Risicodeling is vastgelegd 
o De planning is vastgelegd 
o Het bijpassend budget is vastgelegd; 
o Het Waardeprofiel is vastgelegd; 
o Het Keuringsplan is vastgelegd; 

 
• Efficiënt proces: 1e marktconsultatie door conceptaanbieders van de Longlist te bevragen en te laten 

reageren op de uitvraag. Op basis van de aanbiedingen worden de Conceptaanbieders ten behoeve van 
de Shortlist geselecteerd. De uitvraag met alle onderliggende stukken zoals onder andere het 
Waardeprofiel wordt definitief vastgesteld.  

o Input van Participanten en Belanghebbenden is in de uitvraag verwerkt en vastgelegd; 
o Input van conceptaanbieders is in de uitvraag verwerkt en vastgelegd; 
o De planning is realistisch 
o De vervolgstappen zijn inzichtelijk 
o Alle betrokkenen hebben dezelfde informatie en weten wat de bedoeling is en wat er is 

afgesproken; 
 

• Transparant proces: De uitvraag en het (vervolg)proces is eenduidig, vastgesteld en bij alle 
betrokkenen bekend. Alle betrokkenen weten wat er op welk moment gaat gebeuren en wat het beoogde 
resultaat is. 

o Conceptaanbieders weten wat de criteria zijn waarop zij, ten behoeve van de Shortlist, 
geselecteerd gaan worden en weten wat de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn voor de 
definitieve uitvraag. 

o Participanten en belanghebbenden weten op eenduidige en heldere wijze wat de bedoeling is, 
wat de verantwoordelijkheden zijn en wat er is afgesproken. 

o Besluitvormers zijn betrokken en weten op basis van de randvoorwaarden en eisen en wensen, 
het budget, de planning en het vervolgproces, hoe er geselecteerd wordt en wat de kansen en 
risico’s zijn.  

 
• Gedragen proces: Alle betrokkenen hebben input geleverd en weten wat de doelstellingen en de 

beoogde resultaten zijn als gevolg waarvan het draagvlak bij o.a. participanten en belanghebbenden 
(bewoners, beoordelingscommissie, welstand, gemeente, NUTS) groot is. 

o Participanten en belanghebbenden zijn inhoudelijk betrokken en hebben op de afgesproken 
onderdelen input kunnen geven en weten wat er met die input is gedaan en weten waarom, 
indien van toepassing, er van de input is afgeweken; 

o Besluitvormers zijn vroegtijdig in het proces betrokken en weten, voorafgaand aan de feitelijke 
besluitvorming, wat er besloten moet worden. 
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• Leerzaam proces: Als onderdeel van het fasebesluit wordt er met alle betrokken geëvalueerd wat er 

in het vervolgproces en/of in volgende transactieprocessen anders en beter kan. 
o Evalueer hoe het proces tot nu toe is verlopen en onderzoek wat er in het vervolgproces en 

nieuwe transactieprocessen beter kan en/of anders moet; 
o Bedenk hoe en wanneer de verbeterpunten geïmplementeerd moeten worden; 
o Check, indien mogelijk, vooraf of de verbeterpunten het gewenste resultaat leveren;  
o Leg de verbeterpunten vast; 
o Bespreek alle verbeterpunten met alle betrokkenen voor zover de betreffende punten voor de 

betrokken van toepassing zijn. 
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