
17 decembcr 2019
Versie 1.0

Toetsingscommissie Instrumenten Proefprojecten

met name de beschrijving van het proces van beoordeling van risico's onderbelicht en zaten er 
hiaten In de afstemming tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk. Ook de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden en de daarbij behorende Informatiestromen waren in diverse gevallen 
onvoldoende beschreven. MIddels de toelichtende gespreken - eind november 2019 - is op onder 
andere voornoemde punten een duidelljker beeld ontstaan. Op basis van de vragenrondes en het 
toelichtende gesprek is een concept advies verstuurd aan de instrumentaanbieders, waarbij een 
overzicht is gegeven van aanwezige kritieke afwijkingen, niet kritleke afwijkingen, 
aandachtspunten en aanbevelingen. Aan de hand van het concept advies zijn aanpassingen in de 
beschrijvingen van de instrumenten doorgevoerd en - begin december 2019 - voorgelegd aan de 
Toetsingscommissie. Op basis van deze versie Van de beschrijvingen heeft de Toetsingscommissie 
haar definitleve advies gebaseerd.

De gewijzigde beschrijvingen (december 2019) van de instrumenten laat verbetering zien en geven 
geen aanleiding tot bezwaren voor toepassing binnen de proefprojecten. Wei merkt de 
Toetsingscommissie op dat ook met deze versie van de beschrijvingen van de Instrumenten nog 
geconstateerde kritieke en nlet-krltleke afwijkingen en aandachtspunten blljven staan. De kritieke 
afwijkingen dienen naar de mening van de Toetsingscommissie aangepast te zijn alvorens de 
toelatingsorganisatie het instrument kan toelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging. Op diverse 
onderdelen, zoals onder andere risicobeheersing en rollen, taken en verantwoordelijkheden, vragen 
deze aanpassingen van de verschillende instrumentaanbieders en het doorvoeren daarvan in de 
beschrijvingen de nodige tijd. Dit betekent dat verschillende instrumenten in de eerste helft van 
2020 verder zullen worden doorontwikkeld. Om dit proces te bevorderen is deelname aan de 
proefprojecten wenselijk. Daarmee doen instrumentaanbieders ervaringen in de praktijk op, die 
vervolgens doorgevoerd kunnen worden in het instrument.

Vervolgacties na uitbrengen adviezen
De Toetsingscommissie zal in functie blijven totdat de Toelatingsorganisatie operationeel is. De 
Toetsingscommissie zal monitoren in hoeverre de interpretatie tijdens de Initiele beoordeling van 
de instrumenten die deelnemen aan de proefprojecten aansluit bij de toepassing in de praktijk. 
Tevens monitort de Toetsingscommissie op welke wijze de eventuele verbeter- en aandachtspunten 
zijn verwerkt in het instrument en in de praktijk zijn geimplementeerd. Hiervoor organiseert de 
Toetsingscommissie eind maart/begin april 2020 een overleg met de instrumentaanbieders om de 
eerste resultaten van implementatie en doorontwikkeling van de instrumenten te evalueren. 
Daarnaast zal de commissie periodiek informatie opvragen dan wel zelf verzamelen over de 
implementatie en werking van de instrumenten bij de Begeleidingsgroep Projectprojecten en 
instrumentaanbieders, zoals beschreven In het memo Beoordelen instrumenten proefprojecten die 
is vastgesteld in de vergadering van September 2019 van de informele Regiegroep.

Publicatie advies
Op de website www.instituutbouwkwaliteit.nl zal worden aangegeven welke instrumenten positief 
zijn beoordeeld en kunnen worden toegepast in de nieuwe ronde proefprojecten. Daarbij wordt ook 
een openbare lijst bijgehouden van alle kwallteitsborgers die met de verschillende Instrumenten 
mogen werken. De instrumentaanbieders zijn verzocht om een overzicht van gerechtigde 
kwallteitsborgers aan te leveren, die vervolgens actueel wordt gehouden op de website 
www.instituutbouwkwaliteit.nl.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA D«n haag
k.

D6BRW-Dlr«ctJe Eouwen 
en Cncrgle
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksreiattes

Bouw Beter 
T.a.v. de heer 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

Tuffmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 £A Oen Haag 
Nederland
www.rijksove/beid.nl 
w ww. fa cebook. corn/m I n bz k 
www.twiner.com/minbzk

''Contaetpersoon

T
2 maart 2020
Opdracht Bouw Beter "Onderzoek risicobeoordeling WKB"

Datum
Betreft

i9nilnbzk.nl

Kenmerli
2020-0000069857

Uw kenmerfc
2020-011

Geachte heer

Hierblj geef Ik u de opdracht inzake "onderzoek risicobeoordeling WKB"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^^ebiuari 2020 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van___________
betreffen een all-in tarieif, inclusief reis- en verblljfkdsten en alle overige kosten. 
Het maximale budget kan alleen worden overschreden na expliciete goedkeuring 
door de opdrachtgever.

Incl. BTW. De tarieven

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum: na opdrachtverstrekking
• Einddatum; 31 december 2020
• Budgetcodering: 101502-16568
• Kenmerk: 2020-0000069857
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van 
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdletter aanvangen, komt 
dezelfde betekenis toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI- 
2018 wordt gegeven.

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-101502-16568 en met kenmerk 2020-0000069857 aan het centrale 
aanleverpunt voorfacturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN; 00000001003214345000 
T.a.v. de heer

Nadere informatie hlerover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.
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DGBRW'DIrcctie Bouwen 
€n Energle
Mlnisterie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkiijksrciaties

I

Datum
2 maart 2020Het Diet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 

• genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
vuaaronder de vermelding van het referentlenummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u 
geretourneerd zal worden.

' KenmeHi
2020*0000069857

I

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen met bereikbaar op telefoonnummerj

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze.

■»»

!

i-

]}

Pagina 2 van 2

•iV



Ministerievan BinneniandseZaken en
Koninkrijksrelaties

Dtrcctoraat-G«ft«raal 
WVoncn en Bouwen 
Directie Wonmgbouw 
Ouster 6ouv«kwalitei(

> Reiouradres PostbuS 30941 2500 GX Den Mae?

Brink gfoep 
T.a.v. de heer 
Postbus 177 .
2260 AO Lekfschendam

Hoofdzetel VROM 
ftijnstraat 8 
Oen Haag 
PosttJus 30941 
2500 GX Oen Haag

M.I.v. 14 )aniian 2013 
veranclaren onze 
adresgegevens m:

Turfmarkt 147 
2500 EA Oen Haag .

2 9 NOV. 2012Datum
Betreft Onderzoek Autoriteit Private Kwaliteitsborging,

verplichtingennummer; 7838

Kenmerh
we/owa2oi 20000092015Geachte beer

Hierbij verlcen ik u officieel opdracht tot Net verrichten van activiteiten inzake bet 
ondeaoek ’Autoriteit Private Kwaliteitsborging". De opdracht wordt verleend 
conform uw offerte van 12 november 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opdracht wordt begeleid door de heei 
nummerl

|, bereikbaar op

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor: 1 juni 2013.

De door mij te betalen^vergoeding bedraagt op basis van de wejjglj 
kosten maximaal^
21% BTW.

laakte
inclusiefexclusief BTW, respectievelijk

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemmihg.

Bij aanvang van de opdracht wordt 80%van de totale kosten als voorschot 
uitbetaald. De resterende 20% van de aan u toegezegde opdrachtsom evenals uw 
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v. 
het verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministene van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiele Administrate DGWB/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o v.v bovenstaande 
gegevens sturen naar pmin0zk.nl
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Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

DIrectQrMt’Generaal 
Won«ft tn Bouwen 
DirecUe Woningbouw

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van een van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Datum

Kenmeiit
W6/WB20120000092SIS'

factuur plaatsvinden op 
^'tn-v.

Betaling zal binnen 30 dagen na 
uw bankrekeningnummer IBAN:
Brink Groep te Leidschendam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekcning of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjulstheden en/of het niet tijdig of onjulste wijze Indienen van 
uw factuur.

en BIC;

' Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministgtie van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (070-^^^^H.

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit 
schriftelijk onder vermelding van bovengenoemd verplichtingennummer te 
berichten binnen twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst 

• namens deze,. _______
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Management Advies Automatisering BoinvHuimfling Vailgoed

Ministeiie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties 
De heer|

Postbus 20951 IPC 210 

2500 EZ Den Haag

12 maart 2013

001657.001.01/13000391/MH/PvdM 

Autoriteit Private Kwallteltsborglng

Aanvullende offerte Sptecificatie Autoriteit Private Kwallteltsborglng

Datum

Onze referentle

Project

Betref t

Geachte heer

Zoals at eerder besproken, zullen wij voor het project 'Onderzoek Autoriteit Private Kwallteltsborglng’, 

verplichtingennummer 7838, op uw verzoek een aantal extra interviews uitvoeren.

Inleiding
In de offerte en opdracbtbudget waren 3+10 = 13 interviews voorzien, daaraan zijn inmiddels op uw 

aangeven 4 extra interviews toegevoegd. Wellicht dat in het kader van het onderzoek bovendlen nog 

een gesprek met ^n of meer bestaande 'autoriteiten' van belang is. Nu heeft u ons aangegeven ook 

graag extra gesprekken te zien met een paar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. In de 

huidige ronde zijn immers, met uitzondering van de Rgd, vooral gesprekken met brancheorganisaties 

voorzien. In deze offerte geven we u aan weike kosten gemoeid zijn met deze extra interviews.

01

Advieskosten
Voor de extra Interviews met brancheorganisaties (de extra 2 ten opzichte van de 10 geplande 

interviews) zijn de afspraken (in overleg met u) reeds gemaakt. Graag krijgen wij op zeer korte termijn 

een formeel akkoord op het meerv/erk voor deze al geplande extra Interviews. Deze vinden immers in 

de komende 2 weken al plaats. De kosten daarvoor bedragen in totaal 

exdusief BTW.

02

We zullen met u in overleg treden weike partijen wij voor de nieuwe extra interviews benaderen. 

Voor de extra gesprekken verwachten wij een enigszins aangepaste vragenlljst te moeten opstellen, 

omdat deze gesprekspartners waarschijnlijk minder goed In de materie zijn ingevoerd dan de huidige 

gesprekspartners. In onderstaande meerwerkramlng zijn wlj uitgegaan van nog 5 extra uit te voeren 

interviews. Deze interviews plannen wij pas na overleg en een akkoord op de extra tijdsbesteding 

daarvoor.

Brink Grpep heeft ve5liglngen in leldschenddm. Eindhoven en 
Brink Management & Advies bv, KVK • 2712663S

TetefoonPostbus 177
2260 AD Leidschendam
Overgoo 5
2766 iZ Leidsnhendam

Fax

www.bnnhg'roep.nl



Management Adviei Automatisering Bouw Huisveiting Vasigord

Het verwerken van alle extra interviews gesprekken in de rapportage vraagt vervolgens ook nog wat 

extra tijd. Ook die is in onderstaand overzictit begroot.

Onze raming voor het totale bijbehorende nrteerwerk bedraagt:

B |.' Kostew, IAantal
EWa interviews rejds gepland
^nvul I e t^e i riteme weande re st^e hpl de n
Extra voorbereidings- en rapportagetljd

excl.BTW

. ^
Deze offerte is 1 maand geldig.

Betalingen
De facturering geschiedt maandelijks op basis van bestede tijd.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Bij iatere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 

per maand of een deel daarvan.

03

Algemene voorwaarden
Bij de opdrachtverstrekking is de DNR 2011 van toepassing. De opdrachtgever verkiaart met 

ondertekening van deze offerte een exemptaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen.

04

Kwaliteitsborging
De werkzaamheden vinden piaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van 

150-9001:2008.

05

Wlj vertrouwen op een goede samenwerking en zuilen met veel enthousiasme de werkzaamheden voor 

u verrichten.

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u 4^n exemplaar voor akkoord getekend te 

retoumeren.

Voor akkoord:

Min. van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelatles

Met vriendelijke greet. 

Brink Groep

Vertegenwoordiger;

001657.001 01/1300039 l/MH/PvdMOnze referentie BlaO 2
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaries

> ftetouradres Postbus 20011 2500 EA Den Maag

Brink groep 
T.a.v. de heer|
Postbus 177 
2260 AD Leidschendam

Dirccteraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
OirectJe Bouwen

Tuffrnarkt M7 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

CiHTtactpersoon

\
i

iminbzk.rti

Kanmeric
2013-000017B641

29 maart 2013
Aanvullende opdracht Autoritelt Private Kwaliteitsborging 
Verplichtingennummer 7838

Datum
Betreft

Uw kenmerk
0016S7.001.01/1300039X/'M
H/PvdM

Geachte beer

Voor bet verrichten van activiteiten met betrekking tot "Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging", waarvoor uw met brief d.d. 29 november 2012, kenmerk 
WB/DWB20120000092815 opdracbt is gegeven, verstrek ik u een aanvullende 
opdracbt, conform de specificatles van uw aanbieding van 12 maart 2013 ,

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamhedein af te ronden voor 1 juni 2013.

Op de uitvoering van deze opdracbt zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opt 
nummer

leleid door de beer L bereikbaar op

Ik ben bereid voor de aanvullende opdracht de werkelilk gemaakte kosten te ver- 
Qoeden^l^net een maximum van 
I^H^I^Ilnclusief 21% BTW.

exclusief, respectlevelljk

De totale toezegging op basis^ar^^werkelijk gemaakte kosten voor bovengenoem-
excluslef, respectievelljkd^odracht bedraagt thans 

^^^^l^llinclusief 21% BTW.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande scbriftelijke toestemming.

Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestelde 
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u onder 
vermelding van bovenstaande verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiele Administratie DGWB/DIrectie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Pagina 1 van 2



ctuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaandeBiJ voorkeur ontvange 
gegevens sturen naar 
Indian u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

@minbzk.nl Datum
29 maart 2013

Kenmerif
2013“0000178641

Om misverstanden te yoorkomen wordt u verzocht om alleen van 4en van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na oritvan2stdatijm^an_de factuur 
uw bankrekeningnummer IBAN;
Brinkgroep te Leidschendam.

laatsvi^en op 
^^^^It.n.v.en BIC

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in- 
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of op onjuiste wijze indlenen 
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van Liw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van 
het mlnisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schiiftelljk 
onder vi
twee w^en''na ontvangst van deze opdrachtbrief.

lelding van bovengenoemde verptichtlngennummer te berichten binnen

1
ter vopr Wonen en Rijksdienst
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> ft«touradres Postbut 20011 2S00 EA Oen Hm9

Brubj Groep 
T.a.v. de heer 
Postbus 177 
2260 AD Leidschendam

DirectX) raat*deneraal 
Wonen cn Bouwen
Oirectie Bouwan

Turfrnarkt 147 
Den Haag 
Postbus 200 U 
2500 ^ ben Haag

Contai fon

kmtnbzk nl

Kenmerit
2013-0000495066

Datum
Betreft

20 augustus 2013
Acceptatie rapport Rulmte voor ambitle

Uw kenmerk 
rapport

Geachte heer

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "Ruimte voor ambitie" d.d. 21 
juni 2013. Wij danken u voor de getoonde inzet. Het doet mij dan ook plezier u te 
berichten dat ik het rapport accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 17 juli 2013 met factuumummer B1301164/001657 Is
wordt naarontvangen en goedgekeurd. Het bedrag van

bankrekeningnummer IBAN:
van Brink Groep te Leidschendam overgemaakt.

en BIC :en name

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Namens deze;

Directeur Bduwen ^
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9brinKgroep.nl]Van:
Verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp: RE: Offerte specificatie autoriteit private kwaliteitsborging

Beste

Bijgaand op ver;oek van{ le bankgegevens van Brink Groep.

IBAN;
BIC:

Met vriendelijke greet.
Brink Groep

senior projectmanager

T

Knap a/s ie Beste Werkaever bliift!

Mjnigemcnr AJviet AufomatiMnng i.v •‘r

Q^fyao S
226612 Ufdsch«ndam

PdsUm 177
2260 AD ei^dsm

brinlcgroep.nl KilK

>minbzk.nlljoaffialVan:______________
Verzondenyjiaanda^ 10

CC:
Onderwerp: RE: Offerte specificabe autoriteit private kwaliteitsborging

Hoi

Kunnernullie bankgegevens van Brinkgroep nog mailen aan ons (BIC en IBAN)? Graag meteen cc aan

Dank!'

Direcioraal-Geriflraal Wonsn Wijtien en Inlegralia 
Dirsclie Wonen; Bovwkwalileif 

iniinbJJk nlMail; I

1
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Management Advies Automatisering

Mlnisterie van Binnertlandse Zaken en Koninkfijksrelaties 

Mevrouw

Postbus 20951 IPC 210 

2500 EZ DEN HAAG

12 november 2012

000061.Al33.A01/12002618-l/MH/ISO:PB/PvdM

Autoriteit Private Kvvaliteitsborgirtg

Offerte Specificatle Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Datum

Onze fererentte

Project

fietrett

Geachte mevrouw

Naar aanlelding van onze eerdere gesprekken over de ontwikkeling van een 'Autoriteit Private 

Kwaliteitsborging', heelt u Brink Groep gevraagd offerte ult te brengen voor het opstellen van een 

spedficatie voor een dergelijke autoriteit. Aan uw venoek voldoen wij graag. Hierbij ontvangt u 

de offerte. In bijgevoegd Plan van Aanpak is een gedetailleerde beschrtjving opgenomen van de 

voorgestelde werkzaannheden.

De doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van B2K en relevante stakeholders 

opstellen van een 'specificatle' van het toezichthoudende gremium dat toe nnoet gaan zien op het stelsel 
van private kwaliteitsborging.

Omdat de gedachtenvorming nog volop in ontwikkeling is, zullen ook de eisen aan een eventuele 

autoriteit nog aan verandering onderhevig zijn. Het trajea zal daardoor het karakter hebben van het 

vormgeven van een proces van specificeren met relevante stakeholders. Het verkrijgen van draagviak 

en het delen van Inzichten Is een wezenlijk onderdeel en te reallseren resultaat van het traject.

Dit betekent eveneens dat de doorlooptijd en benodigde fnspannlng in de loop van de tijd kunnen 

veranderen, in nauw overieg met opdrachtgever.

Korte omschrijving werkzaamheden
Het gewenste eindresultaat wordt in 3 fasen gerealiseerd. Door deze fasegewijze indeling ontstaat bij 

opdrachtgever de mogelljkheld het traject maximaal in te richten op de ontwikkelingen in de parallel 

lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging. ledere fase wordt afgesloten met een op zichzelf 

staand product.

Fase 1: Quick Scan: Hoofdvarianten & bedden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit 

Private Kwaliteitsborging;

- Fase 2; Uitwerking geselecteerde hoofdvarianten en na keuze van eindvariant opstellen concept 

businessplan Autoriteit;

01

c

C:otep '/eiligtrgei *r sindhov^n en
M»rHgem;ni & Acvif s ijw. KVK • 27lz€S3S

:»0Stbgl 177 
27^0AO 
Ovrrgo; 5
226SJ2 tridschtndam wwvf.brinkgroep.ni

i* . I .



Management Advies AutomattseringBRINK CROCP

0

■' Fase 3: Impleinentatie

Deze offerte beslaac de activiteiten in fase 1.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin via een 'quick scan' bij de belangrijkste stakeholders de eerste 

beelden overde aard van een 'Autoritelt private kwallteltsborging’ in kaart worden gebracht. Dcze stap 

leldt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews rnet stakeholders 

een beschrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde Autoriteit zich 

bevindt. Deze bandbreedte omvat de uiterste beelden bij stakeholders over:

de positionering van de autoriteit in het nieuwe private spoor In verhouding tot het bestaande 

pubileke spoor voor vergunningen;
het takenpakket van de autoriteit, eveneens met bijbehorende argumentabe; 
de te verkiezen rechtsvorm en bestuurlijke 'ophanging' van de autoriteit.

Bemensing02
Het team voor fase 1 zal bestaan uit 

aanspreekpunt voor de opdrachtgever zal fungeren. De curricula vitae van beide adviseurs zijn 

bijgesloten. Paul Beyersbergen treedt op als verantwoordelijk dlrecteur en fungeert als klankbord

waarbi] als eersteen

Advieskosten en planning
De In het plan van aanpak voor fase I omschreven advteswerkzaamheden kunnen wij voor u verrichten 

voor een bedrag ter grootte van € 29.900,— (zegge negenentwintigduizendnegenhonderd euro) 

exdosief BTW.

03

Deze offerte is 2 maandcn geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede bjd en tegen een 

DIt bedrag is exclusief BTW.uurtartef van

Bij opdrachtveriening medio november kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd In de perlode 

medio november 2012 tot 1 juni 2013. DaarbI) vormt de planning van de Interviews het kritleke pad.

Betalingen
De facturering geschiedt per maand op basis van bestede tijd.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden,

Bij latere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 

per maand of een deel daarvan.

04
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Algameno voorwaarden
Bij de opdrachtverstrekking Is de ONR 2011 van to«passing. De opdrachtgever verklaart met 

ondertekenlng van deze offerte eeh exemplaar van de ONR 2011 te hebben ontvangen.

05

Kvwaliteitsborging
De werkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden plaaU volgcns ons kwfaltteltsmanagementsysteem, 

waarvoor wi) 150-9001:2008 gecertiriceerd zijn. De strvictuur waarin projerten worden uitgevoerd, 

alsmede de wljze waarop de kwaliteltsbewaking wordt uitgevoerd, ziJn hlertn vastgelegd. Hlerbij gaat 

het met name om een professionele vrijze van het toepassen van controles op de vrerkzaamheden en 

bet gestructureerd aanpakken en administreren van projected. Daamaast voorziet het systeem in een 

continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelijke verbcteringen hierin.

0€

Haatschappelljk Verantvroord Ondernemen (HVO)
Brink Groep acht het van groot belang om naast het streven naar de voor continuiteit noodzakelljke 

winst (profit) ook rekening te houden met het effect van onze activiteften op het milieu (planet) en oog 

te hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (people). Wij streven naar een 

evenwichtige aandacht tussen people, planet en profit. Wij zIJn er van overtuigd dat hoe beter deze 

balans is, des te beter de r^ultaten voor zowel ons bedrijf als de samenieving zijn.

Meer informatie over Brink Groep en MVO staat op onze website.

07

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zulten met veel enthouslasme de werkzaamheden voor 
u verrrchten.

s
Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u e4n exemplaar voor akkoord getekend te 

retourneren.

Met vriendelijke groet. 

Brink Groep___

Voor akkoord;

Ministerle van BInnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Vertegenwoordiger;

Plan van nanpav feseaijingr

. OOOOb l.Al 3] ADI/1 ZQOZSIl)-1OnzA rtterenrie Bled 1



Management Advies Automatisering V .p

Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private 

Kwaliteitsborging

Brink Creep Overgoo S 

.Postbus 177 

72&0 AO icidscbendam

Science Pari Eindhoyen 5011 

Postbus 242a 

3600 CK eindhowen

Tetefoon lelefoon

brinkgraep.nl



t

Management Advies Automatisering

t2 november 2012Datum

Ptdiect Plan van Aanpalc Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private KwaliteitsborgmgOelreft

I
Inhoudtopgave

1INLEIDING01

2UITGANGSPUNTEN
Doeistelling
UItgangspunten en randvoorwaarden 

Visie op de vraagstetling 

Projectresultaat

02
202.01

02.02
02.03
02.04

2
2
4

ADVIESWERKZAAMHEDEN 503L

8BEMENSING04

8PLANNINGOS

9KWAUTEITSBORGING06

9ADVIESKOSTEN07

1
1

000061 A 111.401/1200 2619 IOn^e referenlte Biad i 1

V;



I

Mjragcment Advies Aulomatisering

Datum 12 12 november 2012

Project

Betreft

Plan van Aanpak Pase 1

Quick Scan Autonteit Private KwalitelBborging

INLEIOtNG
Met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bouwen en Wonen, 

onderzoekt de mogelijkheden voor private kwaliteitsborging. De activiteiten zijn het gevolg van de 

bevindingen van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder voorzittersctiap van oud-minister 

Sybilla Dekker. Oeze commissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van wet- en regelgeving in het 

bouwproces. En heeft, vanuit het principe "Publiek wat moet, privaat wat kan", een aantal 

aanbevelingen gedaan over de vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergpnning.

01

De Commissie Dekker heeft zich afgevraagd waarom bouwers niet zelf kunnen zorgen voor een 

bouwplan dat voldoet aan de uoorschriften. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze 

aanbeveling inmiddels nader onderzocht en uitgewerkt en werkt aan een nieuw stelsel. In het nieuyve 

stelsel lopen twee sporen naast elkaar; de tnitiatiefnemer van een bouwproject heeft de keuze tussen 

het (bestaande) publieke spoor {de ’traditionele' omgevingsvergunning voor het bouwen) of een 

(nieuw) privaat spoor (private kwallteitsborging) en kan via die route een omgevingsvergunning 

verkrijgen. Het bevoegde gezag verleent de vergunning dan als een bouwplan voldoet aan welstand, 

aan de voorschriften van het bestemmlngsplan en als blijkt dat het bouwproject geen gevaar opievert 

voor de directe omgeving. Op deze onderdeleh toetst de vergunningverlener ook in de toekomst altijd 

zelf. Onderdeel van de vergunning is daamaast (het gebruik van) een bij het bouwplan passend 

instrument voor private kwallteitsborging.

\

Als de vergunning is verleend, dan mag met de bouw worden gestart. Er vindt dan geen toetsing door 

het bevoegd gezag van het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 meer piaats en de gemeente houdt op 

dit aspect ook geen toezicht tijdens de bouw. Beide activiteiten (toetsing en toezicht) moeten dan 

worden afgedekt bihnen de private kwallteitsborging.

Aan de methodiek van toetsing wordt inmiddels vanuit een aantal trajecten gewerkt. Onder andere 

wordt daarbij gekeken naar de criteria die aan de toetsingsmethoden moeten worden gesteld om door 

initiatlefnemers / opdrachtgevers toegepast te mogen worden biJ de beoordelmg van een project.

Nog minder aandacht is er tot nu toe geweest op 'systeemniveau': op welke wijze en door wie wordt 

toezicht gehouden bp het stelsel van private kwallteitsborging? Wie bewaakt de kwaliteit van het stelsel 

zelf en tot waar reikt deze rol? Aspeaen daarvan zijn onder andere: wie zal er toezicht houden op toe 

te laten toetsingsmethoden (zoals bijvoorbeeld de BRL Bouwplantoetsing) en de ontwikkeling daarvan 

bij veranderende wet- en regelgeving, en hoe ziet de afstemming en rolverdeling tussen de private tljn 

en de publieke lijn er uit?

In dit plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze, stapsgewijs en parallel aan de verdere 

ultwerking van het stelsel van private kwallteitsborging, de contouren van een dergelijke 'Autoriteit 

Private Kwallteitsborging'kunnen worden bepaald.

On7« refereniie 00006 l.Al33 AQ1/1 2003619'1 Biad 1
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Met Ministerie van BZK heeft Brink Groep gevraagd offerte uit te brengen voor het opstetlen wan een 

specibcatie voor een ctergelijke autorlteit. Oit plan van aanpak maakt integraal orderdeel uit van de 

gevraagde offerte.

UITGANGSPUNTEN02

Ooelstelling
Oe doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van BZK en relevante stakeholders 

opstelten van een 'specificatie' van het toezichthoudende gremium dat toe moet gaan zien op het 

systeem van private kvwaliteitsborging.

02.01

Uitgangspunten eri randvoorwaarden
Omdat de gedachtenvorming rondom private kwaliteitsborging nog volop in ontwikkeling is, zuHen ook 

de eisen aan een eventuele autorlteit nog aan verandering onderhevig zijn. Het traject zal daardoor het 

karakter hebben van het vormgeven van een proces van speclficeren met relevante stakeholders.

Het verkrijgen van draagviak en het delen van Inzichten is een wezenlljk onderdeel en te realiseren 

resultaat van het traject. Dit betekent eveneens dat de doorlooptijd en benodigde inspanning in de loop 

van de tijd kunnen veranderen, in nauw overleg met opdrachtgever.

02.02

c

/
VIsie op de vraagsteiling

Omdat de private kwaliteitsborging een positle moet krijgen naast het bestaande 'publieke' spoor voor 

vergunningverlening is de vraag hoe het private stelsel zich verhoudt tot het publieke spoor. Er zal 

(uiteindelijk) sprake moeten zijn van een vergelijkbaar stelsel voor wat betreft de te realiseren kwaliteit 

van (het systeem van) toetsing. De eisen die gesteld worden aan private kwaliteitsborging zullen 

gelijkwaardig moeten zijn aan de eisen die gesteld worden aan publieke toetsing. Daarbij is niet 

uitgesloten dat In de transitiefase tijdelijk wel ongelijkheid kan worden geconstateerd.

Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van een privaat toetsingsmechanisme automatisch leidt tot een 

herwaardcring en herformulering van de eisen die gesteld moeten worden aan de toetsing ten behoeve 

van vergunningverlening en aan de wijze waarop het voldoen aan die kwaliteltseisen kan worden 

toegezien.

02.03

Het startpunt van het formuleren van eisen aan zowel toetsing als het toetsingsstdsel is echter het 

huidige publieke spoor. Indien uiteindelijk de inrichting van een privaat stelsel leidt tot andere of 

zwaardere eisen, zal naar verwachting uiteindelijk ook het publieke spoor worden aangepast aan deze 

verzwaarde eisen.

000061 A13].A0t/lZ0026l9-lOnze referentle Biad 2
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Figuur 1. 'Autonteft Private Kwa/iteitsborgfng'
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Relevante stakeholders
Er zijn veel stakeholders met belangen bij de inrichting van het private spoor:

Initiatiefnemers, die de keuze krijgen om hetzij via een publiek hetzij via eeo privaat spoor de 

vergunning voor hun bouwproject te verkrijgen; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

projectontwikkelaars, particoiier opdrachtgevers (of een organisatie die hen vertegenwoordigt), 

professionele vastgoedeigenaren zoals Rgd of DVD;

- (Potentiele) private toetsers, die via ^6n of meer systemen toetsen als product of dienst widen gaan 

aanbieden, denk hierbij aan adviesbureaus, archicecten, en dergelljke;

Huidige publieke toetsers, die met de private kwaliteltsborging een 'marktconcurrent' erbij krijgen 

en hun leveranciers die ook op dit moment al voor of namens de, gemeenten deze toetsing 

uitvoeren, dit rijn vooral gemeenten;

Publieke handhavende en toezichthoudende gremia, deels binnen de gemeenten, deels binnen de 

Omgevingsinspectie, Regionale Uitvoeringsdieristen of provinces, waarvan de rol bij private 

kwaliteltsborging onderwerp van onderzoek is;

- Private gremia die voor zichzelf op enigerlei wijze een rol zien in het 'toezien op private 

kwaliteltsborging', zoals de Raad van Accreditatte, SBK en dergelijke;

Het rijk als regelgever die belang heeft bij adequate private kwaliteitsborging en zal witlen borgen. 

dat de toepassing van de regelgeving minimaal gelijkwaardig geborgd is en politiek 

verantwoordelijk Is voor het succes van het stelsel van borging;

Overige private partijen die belang hebben bl] een goed veiioop van de toetsing, zoals alle bij het 

bouwproces betrokken partijen, bijvoorbeeld bouwbedrijven, architectenbureaus, adviseurs, 

installateurs, maar ook juristen:

Onre refcrvnii* 00006I.A133.A3 1/IZOOZ619l, eiad 3
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leder van deze groepen zal rijn eigen beiangen en inzichten hebben bij de meest wenselijke werking 

van het ’private spoor' en de rot van een eventuele Autorlteit Private Kwaliteltsborging daarin.

Deze stakeholders zullen op een of andere wijze 'gehoord' moeten warden in het onderhavlge traject.

Autorlteit els organisatie
Naast vragen over de positie van de 'Autoriteit' ten opzichte van stakeholders en ten opzichte van het 

publieke spoor, zijn er ook over de vomigeving van de Autoriteit een aantal vragen te beantwoorden, 

Voorbeelden zijn:

Is het inrichten van een separate 'autoriteit private kwaliteitsborging’ wenselijk?

Welke taken en rollen zou een dergelijk gremium hebben?

Welke producten en diensten moeten worden geleverd?

Wat is het gewenste proflel van een dergelijke organisatie?

Aan welke elsen en voorwaarden moeten de werkzaamheden van deze 'Autonteit' gaan voldoen? 

Hoe ziet de besturing van de autoriteit er uit en wie moeten deel uitmaken van een dergelijk 

bestuur? Welke positie zou het gremium moeten krijgen (publiek / privaat)? '

Wat voor rechtsvorm is het meest geeigend?

Welke organisatiestructuur is het meest passend, naar omvang, organisatiemodel, benodigde 

competenties en capadteit, middelen etc.?

Het is niet uitgesloten dat er sprake Is van divergent beeld van de beoogde 'Autoriteit' bij de diverse 

stakeholders. Stakeholders kunnen en zullen immers deels fundamenteel verschillende beiangen 

hebben. Daar waar sprake is van wezenlijk verschillende beelden en keuzes, zullen in de eerste fase 

van he;t onderzoek deze beelden en keuzes gedocumenteerd worden en de voor- en nadelen van ieder 

van de keuzes in kaart worden gebracht zodat een beperkt aantal basisvarianten kan worden 

voorgelegd aan Opdrachtgever voor nadere uitwerking in de volgende fase van het traject.

Projectresultaat
Het eindresultaat van het traject is een door stakeholders gedragen beschrijving van de wenselijkheid 

van en het organisatieproflei voor een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' als toekomstig 

toezichthouder op het stelsel van Private Kwaliteitstoetsing.

02.04

Dit resultaat wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Dit plan van aanpak beschrijft de eerste fase van 

dit traject. Het resultaat van de eerste fase is een op zichzelf staande rapportage over de beelden van 

een aantal dominante stakeholders bij de 'Autonteit private kwaliteitsborging' en de (globale) eisen en 

randvoorwaarden die deze partijen stellen aan een dergelijke autoriteit.

000061. Alia. AS 1/1 200261 91On*e re^erentie BlAd 4
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ADVIESWERKZAAHHEOEN
Net adviestriaject zal In drie fasen worden aangepakt, waarbij op dit moment fase 1 wordt geoffreerd. 

Door deze fasegewljze indeling, waarbij dke fase tot e^n of meer elgenstandige, overdraagbare, 

producten leidt, ontstaat bij opdrachtgever de mogelijkheid het traject maximaal in te richten op basis 

van de ontwikkelingen in de parallel lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging.

03

Fase 1; Quick Scan; Hoofdvarianten & beelden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit^ 

Private Kwaliteitsborging;

Fase 2: Uitwerking geselecteerde hoofdvarianten en na keuze van eindvanant opstellen concept 

businessplan Autoriteit;

Fase 3: Implementatie.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin in een 'quick scan' vorm bij de belangrijkste stakeholders de 

eerste beelden over de aard van een 'Autoriteit pnvate kwaliteitsborging’ in kaart worden gebrarht. 

Oeze stap leidt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews met 

stakeholders een beschrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde 

Autoriteit zich bevindt. Deze bandbreedte omvat:

De extremen' die door stakeholders worden aangedragen voor de positionering van de autoriteit in 

het bovengeschetste private spoor in verhouding tot het bestaande ‘publieke spoor', inclusief 

de bijbehorende argumentatie door de stakeholders;

De extreme varlanten die door stakeholders worden beschreven voor het takenpakket van 

de autoriteit, eveneens met bijbehorende argumentatie;

De extreme varianten die door stakeholders worden beschreven ten aanzien van de te verkiezen 

rechtsvorm en bestuurtijke 'ophanging' van de autoriteit.

Een eerste beeld van mogeli}ke taken van een Autoriteit Private Kwaliteitsborging waarover met 

stakeholders van gedachten zal worden gewisseld. Is:

- Het beoordelen en 'toelaten' van svstemen die gehanteerd mogen worden voor kwaliteitstoetsing 

van bouwplannen als grondslag voor vergunningverienlng;

Het beoordelen en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor de toetsing van de 

realisatie van bouwplannen [handhaving];

Het beoorde'en en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor de toetsing van het 

eindresultaat van bouwactiviteiten aan de bouwregelgeving;

Het beoordeleri van de adequate werking van toegelaten systemen (doelmatigheid);

Het beoordelen van de adequate loepassing van toegelaten systemen (rechtmatigheld);

Het opstellen en aanpassen van criteria voor beoordeling en toelating van systemen bij wets- of 

beleidswijzigingen;

Het formuleren van visie / beleid op gewenste toetsingssystemen / actief 'werven' van nieuwe 

toetsingssystemen;

00006 1.A 133 AOl/120020 IS-IOnre referentie Blad S
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Het uitvoeren van evaluatle op systemen, toepassing en werking;

Geschillenbeslechting / arbitrage bij bnenigheid van partijen over de uitkomst van toetsing; 

Sanctionering bi) onjulste toepassing van of onjuiste Werking van systemen.

Startpunt voor de verkenning van deze beelden bi] stakeholders Is’een inventansatie, waarin in kaart 

wordt gebracht:

De huldige vlsle(s) op private kwallteltsborglng en beelden bIJ het bijbehorende 'stelsel' waarvan 

private kwaliteitsborgingsmethoden onderdeel uitmaken;

Het huldige publieke stelsel van vergunningverlening en de kvraliteitseisen en kaders die daarin 

gelden voor de vergunningverlening als gemeentelijke taak (niet de eisen waaraan een bouwplan 

wordt getoetst, maar de eisen waaraan het toetsen door de gemeente zelf moet voldoen).

Oe huidige verantwoordelijkheids- en sturingsstructuor in het publieke stelsel.

Eventuele ontwikkdingen in het publieke stelsel die lekJen tot een nieuwe visie op deze 

kwaliteitseisen en kaders;

Voorbeelden van toezichthouders op private kwaliteitssystemen in andere sectoren of binnen 

dezelfde sector in andere landen, voor zover toegankelijk in literatuur en via internet.

Deze inventarisatie zal deels plaatsvinden op basis van bronnenonderzoek, en deels door een aantal 

oriSnterende gesprekken met direct betrokkenen, onder'andere bij het Ministerie-van Sinnenlandse 

Zaken.

Parallel aan deze inventarisatie wordt vanuit de structuur van een businessplan een onderwerpenlijst 

opgesteld van aspecten waarover informatie moet worden verzameld bl] het opstellen van een 

businessplan voor een Autoriteit Private Kwaliteitsborging.

Op basis van deze inventarisatie zal de bovenstaande takenlijst worden uitgebreid en zal een vragenlijst 

worden opqemaakt die als onderlegger zal dienen voor Interviews met stakeholders.

Aansluitend worden interviews uitgevoerd met stakeholders. Deze stakeholders zullen afkomsbg zijn uit 

alle bovengeschetste relevante domeinen (zie ook onderstaande figuur). Tijdens de inventarisatiefase 

zal met Opdrachtgever overieg plaatsvinden over de te interviewen stakeholders uit elk van deze 

domeinen. Hierbij kan de opdrachtgever kiezen voor een Interview met een 'branchevertegenwoordiger' 

of juist met een dominante speler vanuit een bepaald segment (bijvoorbeeld: NEPROM als 

'branchevertegenwoordiger' of specifieke projectontwikkelaar als 'spokesman' van dat segment.

In totaal zullen maximaal 10 Interviews plaatsvinden.

Onze referent*e 000061 .A 133.AO 1/12002619 -1 Bifid 6
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Figuur 2. Stakeholders

I

Het doel van de interviews Is het Inventariseren van gezichtspunten over de aard en positle van 

de autoriteit en het formuleren van kaders en randvoorwaarden bij het vender vormgeven van deze 

autoriteit.

V
De resultaten van deze interviews worden opgenomen In een rapportage waarin de elementen worden 

benoemd waarover consensus bestaat tussen de stakeholders, de elementen waarover fundamenteel 

verschillende inzichten bestaan tussen de stakeholders en de argumentatie daarbij (in de vorm van 

hootdvarianten van een 'autoriteit'), en de onderwerpen die in een volgende Fase nadere uitwerking 

verdienen. In de rapportage komt onder meer aan bod:

Beeld van benoemde taken en functies;

Uitwerken alternatieve rol- en taakverdellngen en verhoudingen tussen spelers binnen het private 

spoor en tussen het publleke en private spoor;

Beschrijving van gesignaleerde Jutidische aspecten en publleke verantwoordelljkheden; 

Beschrijving van benoemde eisen aan kwaliteit vergunningverlening en handhaving;

Beschrijving van taken, processen en procedures o.b.v. bestaande voorbeelden (intemationaal en 

nationaal / soortgelijk).

00006l.Al33.Ji01/l2002ei9-lOn/e r^fercntie 7
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Oaamaast wordt een raamwerk geschetst voor een 'businessplan Autoriteit Private Kwaliteitstoetsing'. 

Na besluitvorming door opdrachtgever over yit te werken varianten, wordt, tenslotte, een plan van 

aanpak opgesteld voor rase 2.

04 BEMENSIWG ;
Net team voor fase 1 2al bestaan uit 

beiden zijn toegevoegd bl] dit plan van aanpak.

De curricula vitae van

[heeft een ruime ervaring als 

projectmanager van (complexe) beleidsvraagstukken en heeft in het verleden zeer regelmatig voor 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het voormalige VROM gewerkt. 

treedt op als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

is senior projectmanager bij Brink Groep.

is adviseur bIJ Brink Groep. 

verschlllende projecten bekend met gemeentelijke en provinciale besluitvormingstrajecten. Zij is sterk 

in de analyse van processen en het betrekken van diverse parttjen hierbij.

is vanuit haar rol als procesmanager in

treedt op als verantwoordelijk directeur en fungecrt als klankbord.

Door het werken in projectteams zorgen wi] voor de best mogelijke inbreng van specialistische kennis. 

Oeze specialistische kennis is door de omvang van de organisatie (circa 250 medewerkers) en de vele 

speciallsmen niet afhankelijk van een of enkele personen. Indien nodig kunnen wij op deze wijze snel 

inspelen op eventuele behoefte aan ondersteuning in de genoemde werkzaamheden.

:al namens het Ministerie van BZK optreden als formeel opdrachtgever. 

^^^^^^Hzal zij'eveneens de dagelijkse begeletding van de opdracht op
Mevrouw^^^^^H 
Samen met de heer 

zlch nemen.

OS PLANNING
Bij opdrachtverlening medio november 2012 kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd in de 

periode medio november tot 1 juni 2013, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten plaatsvindt in het 

eerste kwartaal van 2013.

Een globale planning is opgenomen in onderstaande figuur. Oaarbij vormt de organisatie van de 

interviews het kritieke pad. December en januarl zijri lastige maanden om afspraken te maken met 

gesprekspartners voor interviews. De dooriooptijd van de interviewfasen zijn daardoor vrij ruim 

genomen. Verder is er van uitgegaan dat rood kerst en nieuwjaar een periode van ‘stand-still’ 

plaatsvindt vanwege vakanties.

Onz« refrrentie ooooei«i3z.Aoi/izao2t>i9- Slid B
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12 12 november 2012Odtum

Project

Betreft

Plan van Aanpah Fase 1

Quick Scan Auloriteii Pnvatc Kwakteitstorging

De merkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden piaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem, 

waarvoor wij 150-9001:2008 gecertificeerd zijn. De structuur waarin projecten worden uitgevoerd, 

alsmede de wtjze waarop de kwaiiteitsbewaking wordt uitgevoerd, zijn hierin vastgelegd. Hierbij gaat 

het met name om een professionele wljze van het toepassen van controles op de werkzaamheden en 

het gestructureerd aanpakken en administreren van projecten. Oaamaast voorziet het systeem in een 

continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelljke verbeterlngen hierin
I

07 AOVIESKOSTEN
Oe onder punt 03 omschreven advieswerkzaamheden kunnen wlj voor u verrichten voor een bedrag ter 

gnootte van C 29.900,--(zegge negenentwinbgduizendnegenhonderd euro) exclusief BTW.

Fwc X OuidtstBm Autortt€tt Prfvotg nKallt€/nbofg*Mg

UlMlWtfl I tt to]
. l*n>jeoltieer
Adv^ur

ttol
Deze offerte is 2 maanden geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede tijd en tegen een 

uurtarief van Oit bedrag is exclusief BTW.

Omt referenne 00006 1. A I 33 AOl/1 2002619-1 OlaO 9
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Curriculum Vitae

Ndsm
Voornaam

Geboortadatum

Woonptaats

n dienst sinds

Huidige functie

Opteidlng«i
1990 TecKnische Universitelt Eindhoven

Bouwkunde (dr.).

Promotieonderzoek naar prestatles van gebouwen na de opievering en 

mogelljkheden woor prestatiebeheersing. Proefschrift: 'Deterioration of Building 

Components. A data collecbng model to support performance management' 

(januari 1995).

Technische Universitelt Eindhoven
Bouwkunde, afstudeerrichting Reallsatie en Beheer (Ir.)

1995

1985 1990

Werkervaring
2012 heden Brink Management a Advies bv 

Senior projectmanager 

Rijksgebouwendienst (Rgd)
Strategisch Implementatiemanager Toekomstvisle Rgd

Rijksgebouwendienst (Rgd)
Hoofd Expertisecentrum Aanbesteden directle Projecten / Hoofd Expertise en Advies 

directie PPS&I

Rijksgebouwendienst (Rgd)
Hoofd Innovatie

Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek
Eigenaar / directeur

Atos KPMG ConsuHing
Seriior Consultant

Oamen consultants
Onderzoeker

2010 2011

2008 2010

20072006

2003 2006

1999 2003

1994 1998

Werkgerelateerde activiteiten
2010 Lid Adviesraad Real Estate & Housing, faculteit Bouwkunde, TU Delft

advisering van RE&H over onderwijs- en onderzoekprogramma

Lid Pianoo Vakgroep Inkoopmanagement
gezamenlijke kennisontwikkeling over Inkoop in de publicke sector

heden

2008 2011

fisl-Tl *)rpn ill ' i-r» Up!
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0

Lopende projecten
Parlementair Ondenoek Huizenprijzen
Brink Groep voert, in samenwerking met Rigo Research, een onderzoek uit naar de 

ontwikkeling van huizenprijzen. Opdrachtgever is de Tijdelijke Commissie 

Huizenprijzen van de Tweede Kamer. Het onderzoek heeft ats doel een integraal 

beeld te verkrijgen van factoren en actoren die prijzen en kosten van woningen 

beTnvIoeden. Rol: projectmanager

Advies contracteren en aanbesteden Masterplan Schiphol
Het adviseren van Schiphol Group over de transitie naar een regieorganisatie en 

een andere wijze van contracteren en aanbesteden vodr complexe grootschalige 

huisvestings- en infraprojecten en de bijbehorende organisatie-inrichting. Rol: 

projectmanager/adviseur.

Relevante recente projecten bij Brink Groep
2012 PPS Adviseur Nleuwe Huisvesting Politie’Noord Holland Noord2012

Ooelstelling mas het realiseren van een advies aan de Minister en de Nationale 

Politie over de geschiktheld van de OBFMO-contractvorm voor polibehiiisvesting in 

het algemeen, en de geschiktheid van deze vorm voor de gezamenlijke huisvesting 

van de Regiopolitle NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN in het bijzonder. Het 

In kaart brengen van organisatonsche consequenties en benodlgde competenties. 

Het advies werd opgesteld in samenwerking met opdrachtgever en de 

samenmerkingspartners van de opdrachtgever (Veiligheidsregio en GGD), in 

samenwerking met de Projectmanager Huisvesting en PPS Support en in overleg 

met de Nationale Politie i.o.. Daarbi] droeg ik er als adviseur zorg voor dat alle 

gezichtspunten in onderlinge samenhang deel uitmaakten van de adviesrapportage 

en er bovehdien sprake was van een helder en eenduidig advies. Rol: 

projectmanager/adviseur en penvoerder.

Relevante recente projecten bij Rgd
2010 Toekomstvisie RIjksgebouwendienst 2012 - 2016

Het inhoudelijk en organisatorisch aansturen en begelelden van activiteiten ten 

behoeve van de nleuwe toekomstvisie voor de Rijksgebouwendienst, in een 

multidisciplinair, organisatiebreed team en in samenwerking met het volledige 

management van de Rgd (circa 30 personen) inclusief het schrijven van de 

toekomstvisie zelf en'het begeleiden van de besluitvormlng daarover.

2011

2010 2011 Advisieur Maincontracting Rgd
Het begeleiden van de directie Beheer van de Rijksgebouwendienst bij het 

ontwikkelen en introduceren van een nleuwe contractvorm voor beheeractiviteiten 

door het adviseren van de Directeur en het MT, stuurgroep en de projectmanager. 

Onder andere strategisch advies over de reikwijdte en invuiling van de 

contractvorm, organisatorische aspecten en benodigde competenties.

1)
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Voonitter Evaluatie Pianoo
Voorzitter van de bageleidingscommissie van de evaluatie van Pianoo, 

Expertisecentnjm Aanbesteden van het Mlniscerte van Economische Zaken.

In de begeleidingscomfnissie was een breed spectnjm van belanghebbenden 

vertegenwoordigd - naast het Ministerie van EZ zelf, vertegenwoordigers van lokale 

overheden (o.rn. IPO, waterschappen, gemeenten) en rijksoverheden.

Geiamenlijke formulering van een advies aan de stuurgrpep Pianoo op basis van 

een rapportage van een extern bureau. Begeleiding van het externe bureau"bij het 

uitgevoerde dnderzoek en de tot stand koming van de rapportage.

2010 2011

Expertisecentrum gelntegreerd contracteren fk OBFMO 
Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendlenst heeft een aantal jaar gelcden een afdeling ingericht die tot 

taak heeft geintegreerde contracten tot ontwikkeling te brengen en projecten op 

het gebled van geintegreerde contracten te begeleiden. Als Hoofd Expertisecentrum 

Aanbesteden en daarvoor als Hoofd Expertise en Advies PPS&I was ik direct 

verantwoordelijk voor de vormgeving en vervolgens ook de aansturing van deze 

afdeling, ik stelde het businessplan op inclusief procesbeschrijvingen en de 

persuneelsparagraaf (het Expertisecentrum was een samenvoeging van twee 

bestaande grote afdelingen uit twee verschillende directies). Mijn afdeling bestond 

ult een multidisciplinair team bestaande uit financieel specialisten, risicomanagers, 

technisch-inhoudelljk specialisten, projectjuristen, inkoopspecialisten, 

kwaliteitsmanagers, kennismanagers en beleidsmedewerkers.

2008 2010

Kennis- en organisatje-ontwikkeling DBFMO Rijksgebouwendlenst
Advies en ondersteuning aan Rgd bij ontwikkeling zeer geintegreerde contracten 

voor huisvestlng. Kennisontwikkelaar t.b.v. instrumentarium en kennisdeling 

middels opzetten van opieiding. Er was binnen Nederland nog geen ervaring met 

DBFMO in de rijkshuisvesdng. Hierbi) was een goede Integratle van disciplines 

(technisch-inhoudelijk, financieel, juridisch, organisatorlsch, 

aanbestedingstechnisch) essentieel. Standaarden warden m goed overleg met de 

branche (vertegenwoordiging van VNO-NCW / Bouwend Nederland) en het 

Ministerie van Financidn (o.a. Kenniscentrum PPS, IRF) ontwikkeld.

20062002

Relevanta multidlsciptinaire advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Verkenning Energietransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - 

Projectleider / uitvoerder;

Monitor Prestabeafspraken 56 wijken (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - Projectleider Monitor 

Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). voor: SEV. Rol - Projectleider / Auteur 

Paneldlscussies Wonlngprofiel (2003-2004). Voor; VROM. Rol - Projectleider panels 

Benchmark ICT in de Bouw (2002). Voor: Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 

Informatiecentrum Partlculler Opdrachtgeverschap (2002). Voor: VROM. Rol - Projectleider 

Ondersteuning Taskforce Bouwproducbe (2001). Voor: VROM Rol - Projectleider 

Tussenstand Grote Steden Beleid (2001). Voor: Ministerie BZK. Rol - Projectleider

RIad 1
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Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor; Gerneente 

Enschede. Rol - Projectleider

Monitor Investeringsbudget 'Scedelijke Vernieuwing (2000). Voor; VROM. Rol - projectleider 

Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider 

De marktpotentie van industrleel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse 

bouwindustrie (1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker/ rapporteur

Advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Proiectervarinq vanult HoofdsOTom Beleldsadvies en Onderaoek

Verkenning Energietransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - Projectleider / 

uitvoerder

Monitor Prestatieafspraken 56 wijken (2005 - 2006) (i.s.m. RIGO). Voor: VROM. Rol - Projectleider 

Monitor

Kennisontwikkeling DBFMO (2003- 2006). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Kennismanager 

Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). Voor: SEV. Rol - Projectleider / Auteur 

Paneldiscussies Woningprofiel (2003-2004). Voor: VROM. Rol - Projectleider panels ,

Proiectervarinq vanult dienstverband bit (Atos) KPMG Consulting:

Gezondheidszorg in beweging? Ftexibel bouwen noodzakelijk! (2003). Voor: Oe Meeuw Bouwsystemen. 

Rol - Projectleider

Monitor Versterking Arbeidsveiligheid (2003). Voor: Ministerie SZW. Rol - Projectleider 

Internationale Benchmark ICT in de Bouw (2002). Voor; Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 

Inventarisatie PFI huisvestingstraject (2002). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 

Informatiecentrum Particulier Opdrachtgeverschap (2002). Voor: VROM. Rol • Projectleider 

Ontwikkeling Monitor Major Hazards (2002). Voor; Ministerie SZW. Rol - Projectleider 

Huisvestingsadvisering (2001). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 

Ondersteuning Taskforce Bouwproductle (2001). Voor: VROM. Rol - Projectleider 

Consumentgerichte productontwikkeling. Een zaak voor de Rgd en haar klanten (2001). Voor: 

Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider

Tussenstand Grote Steden Beleid (2001). Voor: Ministerie BZK. Rol - Projectleider

Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor: Gerneente Enschede.

Rol - Projectleider

Verificatie Greencalc (2000). Voor: Rgd. Rol - onderzoeker

Monitor Investeringsbudget Stedelljke vernieuwing (2000). Voor: VROM. Rol - projectleider .

Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider

Kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van Ouurzaam Bouwen (1999). Voor; VROM- Rol - 
projectleider
Uitgesteld onderhoud in het meerjarenonderhoudsplan (1999). Voor: Universiteit Utrecht. Rol - 

onderzoeker / rapporteur

Dynamiek in beleid en samenleving. Veranderende eisen aan planontwikkeling en bouwproces (1999). 

Voor: De Meeuw Bouwsystemen. Rol - Projectleider

/
ProiectefvannQ vanuit dienstverband bii Damen Consultants:

Weerverletbestrijding in Scandinavische landen (1998), Voor; VROM en SFB. Rol - Projectleider 

De marktpotentie van Industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse bouwindustrie

Curriculum Vitac Btad 4
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(1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker / rapporteur

BE 7569 Protocol and Management Information System for Indoor Air Quality assurance in the 

Refurbishment of Office Buildings (1994 r 1997). Voor: Commissie van Europese Gemeenschappen 

(CEC). rol - onderzoeker

Duurzaam woningonderhoud (DuWon) (1996). Voor; SEV en NOVEM. rol - onderzoeker / rapporteur 

Mogelijkheden voor een langere (gegarandeerde) levensduur van bouwproducten (1995). Voor: VROM. 

rol - onderzoeker / rapporteur

BE 4213 Condition Assessment and Maintenance Strategies (1992 - 1996). Voor: Commissie van 

Europese Gemeenschappen (CEC). rol - onderzoeker / rapporteur

Publlcaties
De Architect, in: De Ontwerpmanager, themanummer Gebouwgebonden PPS, door: Marieen Hermans 

en Joost van Hoek, 2008

Innovate In de bouw. Niet alleen denken ook doen! / Marieen Hermans, in: Boss Magazine, pp. 34 • 

38, oktober 2007

- De architect. Ontwerpmanager in getntegreerde contracten / Marieen Hermans en loost van Hoek, in; 

De Ontwerpmanager, pp. 20 - 22, nr. i, najaar 2007

Het herbestemmen van kantoren naar woningen. Stand van zaken en aanbevelingen voor 

proefprojecten / Marieen Hermans, SEV, Rotterdam, maart 2004

De bouw en de digitale snelweg. Spitsstrook of hoofdrijbaan? / M. Hermans, M. Jacobs en 0. Spekking, 

Den Haag, Atos KPMG Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, december 

2002
Achterblijvende Woningbouwproductie. Problematiek en Maatregelen. / Taskforce 

Wonmgbouwproductie, Ministerie van VROM, Den Haag, januari 2002

Economic benefits from performance based building, Dr.ir. M. Hermans and Dr. H. Tempelmans Plat, 

in; CIB World Building Congress; Performance in Product and Practice 2nd - 6th April 2001, Wellington, 

New Zealand, 2001

Economic benefits of the application of the performance concept In building / Tempelmans Plat. H. en 

Hermans, M.H., CIB, Rotterdam, 2001

Van Mexibei bouwen naar flexibel inrichten / Marieen Hermans en Henk van der Haar, in; Real Estate 

Magazine, december 2000

Kiezen voor Kennis: naar Factor 20 in Ouboland. Tussenbalans Bouwen aan Factor 20 (1997-1999) / 

Hermans, M., en Jongmans, M., Ministene van VROM, Den Haag, 1999

Building performance starts at hand-over: the importance of life span information / Hermans, M., in; 

8th International Conference on Durability of Buildings Materials and Components, Vancouver, 1999 

Prestatie begint pas echt bij opievering. Het beiang van levensduurinformatie voor de hedendaagse 

bouwpraktijk. / Marieen Mermans, in; Renovatle en Onderhoud, p. 35 - 37, oktober 1998 

Dynamiek in markt vraagt om flexibele bouwsystemen. Toeleveranciers krijgcn andere rol in 

bouwproces. / Marieen Hermans en Ton Oameri, in: Renovatle en Onderhoud, p. 12 - 13, mei 1998 

Renovatie en birmenluchtkwalitelt / M.H. Hermans, L.K. Quah en A A.3. Damen, in; Praktijkboek 

gezonde gebouwen, p. A 7020 1 - 30, 1998

Binnenluchtkwaliteit en renovatie in kantoren / M.H. Hermans, in: Verwarming 8 Ventilatie, p. 617 - 

621, juli • augustus 1998

Hermans, Marieen, Sustainable building maintenance, proceedings CIB World Building Congress 1998, 

Gavle, Zweden, 7 - l2juni 1998

Bl<d SCurriculufn VUac
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Bescherm binnenlucht bij renovatie kantoorgebouw / Marleen Hermans en Ton Damen, in: Renovatie 

en Onderboud, Jaargang 23, p. 18 - 21, maart 1998

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering. Over het bepalen en beveaken van de kwaliteit 

van gebouwen / Marleen Hermans, Stichting Bouwresearch en Damen Consultants, Rotterdam, 1998, 

ISBN 90-5367-251-6

Nteuwe generatie onderhoodsplannen klantgericht / Marleen Hermans en Ha]e van Egmond, in: 

Renovatie en Onderhoud, p. 19-21, September 1997

Conditiemeting en onderhoudsplannen / H. van Egmond en M. Hermans, In: Handboek Bouwgebreken, 

Ten Hage & Stam, 1997

De rol van betrouwbare levensduurinformatie / Marleen Hermans, in: Bouwwereld Nummer 6 p. 48 - 

51, 1997

Oe marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nededandse bouwindustrie / 

M.H. Hermans en A.A.J. Damen, Damen Consultants In opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken, Rotterdam, 1997

Duurzaam Onderhoud ! M.H. Hermans, in: Vademecum voor Architecten 133 VA, 1996 

Hermans, M., A model for collection of empirical performance data of building components, in: 

proceedings of CI8 W60 International Symposium on 'Applications of the Performance Concept in 

Building', Volume 2, pp 6.53 - 6.63, 9 - 12 dec'ember 1996

Degradatie van bouwdelen. Een model voor het venamelen van empirische gegevens. / M.H. Hermans, 

Stichting Bouwresearch, rapport nr. 374, Rotterdam, 1996, ISBN 90-5367-179-X 

Technisch Onderhoud / A.A.J. Damen en M.H. Henmans, In: Vademecum voor Architecten, 1995 

Deterioration of Building Components. A data collecting model to support performance management/

M. Hermans, proefschrlft, Technische Universiteit Eindhpven, Facutteit Bouwkunde, januari 1995, ISBN 

90-386-0084-4

A model to collect deterioration data of facades / M. Hermans, in: “Condition Assessment and repair of 

concrete facades" , University of Oulu Continuing Education Center, Finland, 4 - 6 oktober 1994 

A model for collet^ng durability data of building components for architects and building managers/ M. 

Hermans, CIB W94 seminar on design for durability, Milaan, Italic, 26 - 28 april 1993 

Case study: De houten gevel van het GAB te Veghel / M. Hermans, PAO cursus Duranica, Delft, 22 - 23 

September 1993

Forecasting the durability of building elements. An empirical approach / M.H. Hermans, in: Proceedings 

Management, Maintenance and Modernisation of Buildings, CIB W70, Rotterdam 28 - 30 oktober 1992

/
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Curriculum Vitae

Naam
Voornaam

Geboortedatum

Woonplaats

n (J»anst sinds

Huidtge funch«

Opieidangen 
2004 2005 Universiteit van Tilburg

Master Leisure Studies

2003 2004 Universiteit van Tilburg
Schakeljaar vnjeti]dweter»schappen

1999 2003 Hogeschool INHolland te Diemen
Vrijetijdsmanagement

1994 St. Bonifatiuscollege te Utrecht 
HAVO

1999

Cursussen en trainingen
2008 GITP

Training Advies- en communicatiewaardigheden

2008 Schouten & Nellssen
Training Overtuigend Schrijven

2008 Interne leergang Brink Groep
Met onder andere Rekenen aan gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke planontwikkeling, 

Samenwerking en contractering, Portefeuillevraagstukken, Procesmanagement en 

communicatie, Risicomanagement.

t

Werkervaring
2008 heden Brink Groep

Businessunit Vastgoedadvies & Gebiedsontwikkeling

CoittHB 177 
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Overgoo i
7KGIZ KidKlundim

reiefOpn H Snnk Creep Keen vertlgingen m LeldS'^e>yum »n flndhoveo 
BiVikMirugemcnt Aovm b»
K>>( 27i;6«M



Management Adviet Automativeiing

Stichting Railsport Nederland
Accountmanager

2006

Raferentieprojectan
2010 Zuidpolder, gemeente Eemnes

Gedetacheerd di] de gemeente als projectieiding met als taak het bewaken en 

sturen van het proces om van de initiatieffase tot de uiteindelijke ootwikkeling te 

komen. Daamaast advies over (financiele) haalbaarheid en ontwikkel- en 

samenwerkingsstrategie. De Zuidpolder in Eemnes Is een gebiedsontwikkeling van 

circa 500 woningen en 4 hectare bedrijveoterrein. Het betreft een 

uitbreidingslocatie ten 2uiden van Eemnes langs de Rijksweg A27.

heden

Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel, Gemeente Loon op Zand
Opstellen van een integrale haalbaarheidsanalyse voor de herontwikkeling van het 

centrum van Kaatsheuvel. Vormgeven en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure 

voor de selectie van een marktpartij van het project en de begeleiding van de 

contractfase. De gebledsontwikkeling omvat een gemeentehuls, een 

multifunctionele accommodatie, een ondergrondse parkeergarage, commercidle 

ruimte en woningen. In 2012 heeft een heronderhandeling van de overeenkomst 

plaatsgevonden. In opdracht van beide contraetpartners is een mediation traject 

gestart om tot een aangepaste overeenkomst te komen.

2008 2012

Organisatie Waalsprong, gemeonte Nijmegen
De Waalsprong is het grootste Nijmeegse stadsontwikkelingsproject. Het project 

omvat circa 12.000 woningen met bljbehorende sociaie-, economische- en fysieke 

infrastructuur. De manier waarop het project binnen de gemeente is georganiseerd, 

is complex. In opdracht van de gemeente een gemeentelijke 

projectorganisatie opgezet die verantwoordelijk is voor de aansturing, 

uitwerking en realisatie van de Waalsprong. De projeaorganisatie moet zorgen 

voor daadkracht en integraliteit.

20112011

Uitwerking eigendom en beheerorganisatie, Watercampus Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden is In samenwerking met Provincie Friesland gestart met de 

ontwikk'eling van de Watercampus Leeuw/ardeni De ambitie van partijen is om 

Leeuwarden uit te laten groeien tot dd Europese waterhub en 'Capital of 

Watertechnology' in aansluiting op de huldige activiteiten in Leeuwarden en reglo 

Friesland op hetgebied van Watertechnologie. In opdracht van de gemeente een 

voorstel gedaan voor een eigendom en beheerorganisatie voor de ontwikkeling en 

exploitatie van deze Watercampus. Doel van de organisabe is het waarborgen dat 

de Juiste bedrijven zich vestigen op de watercampus en dat bedrijven/initiatieven 

gericht op watertechnologie met elkaar in contact komen.

20112011
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Minsgement Advio Aulomati»cting

Oe Meeuw Oirschot
De Meeuw is momenteel gevestigd op bednjventerrein De Stad te Oir«hot.

Oit bedrijventerrein wordt fVsiek gescheiden door een weg, hetgeen vanuit bet 

oogpunt van interne bedrijfsvoering niet ideaal is. Door het verleggen van de 

huidige weg en door verplaatsing van een deel van de bedrijfsactiyiteiten naar een 

andere locatie, ontstaat ruimte voor een nieuwe invulling van een deel van het 

gebied. De werkzaamheden betroffen het in beeld brengen van de financi^e 

consequenties van deze revitalisatie en daamaast namens De Meeuw het voeren 

van onderhandelingen met gemeente Oirschot over deze revitalisatie en over de 

grondaankoop op een nieuwe locatie.

2011 2011

Herontwikkellng Bedriiventerrein Oe ^ars, gemeente Zutphen
In opdracht van het programrnabureau De Mars (namens gemeente Zutphen) het 

opstellen van de grondexploitatle ten behoeve van de (her)ontwil<keling van het 

bedrijventerrein Noorderhaven in Zutphen. Het plangebied wordt van 

bedrijventerrein getransformeerd tot woongebied met verschillende commerciele 

functies. Naast het opstellen en optimaliseren van de grondexploitatle tevens 

strategisch advies met betrekking lot triogelijke verwervingen en daaropvolgend 

onderhandelingen namens de gemeente met grondeigenaren.

2010 2011

Stimuleringsmaatregelen, Province Noord-Brabant
In februari 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant C 250 miljoen uitgetrokken om 

de woningbouwproductie In Noord-Brabant op peil te houden. Dat is van belang 

voor de werkgelegenheld en de balans op. de Brabantse woningmarkt. Vanaf maart 

2009 tot eind 2010 intensief betrokken geweest bij het opstellen van een 

instrumentarium dat moest leiden tot een effectieve en efhciente inzet van de 

beschikbare middelen. Dit heeft geleid tot zowel consumentenmaatregelen als het 

leveren van maatwerk aan de producentenkant om vastgelopen projecten viot te 

trekken. Tot slot als procesmanager gestuurd op de uitwerking en cobrdinatie van 

het instrumentarium gericht op de projectspecifieke maatregelen voor producenten.

2009 2010

Politic Limburg Zuid
In opdracht van Politie Limburg Zuid verschillende varianten bepaald voor de 

hierontwlkkeling van oude politieschool 'Oe Caumer' de haalbaarheid van de 

varianten benekend.

2009

2009 Or. Struyckenplcin, gemeente Breda
In opdracht van de gemeente een second opinion uitgevoerd op grondexploitatle 

van de herontwikkellng van het Dr. Struyckenplcin in Breda.

aisd 1Curriculum Vitae
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Maniigemcnt Advt<» Automatitefing

The Red Apple, PIMS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgoedontwikkeling verschillende vananten bepaald voor de 

herontwikkeling van het kantoorgebouw aansluitend op kantoortoren 'The Red 

Apple’ en de haalbaarheid van de varianten berekend.

Het SlaakhuYS. PWS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgoedontwikkeling verschillende varianten bepaald voor de 

herontwikkeling van het 'Het Slaakhuys' in Rotterdam en de haalbaarheid van de 

varianten berekend. '

2008

S

»
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Directoraat-Ceneraal 
Wonen, Boifwen en 
Integratie 
Oirecbe Woningbouw

Rjjnstraat 6 
Posdjus 30941 
2S00 GX Den Haag 
Interne postcode 210 
www.njk50vefheid.nl

Dienst ConcernsUf en Bedrijfsvoerlng ' 
DIrectle FInancleel Economische Zaken 
FInanciete Administratie

Contactpersoon

memo Kamer B07 38
T

Datum
29 november 2012

\
Hlerbij verzoek Ik je een voorschot van 80% uit te betalen aan Brink groep 
(vp 7838).

Verzoek

Voorschot van 80% aan Brink groep (vp 7838) uitbetalen.

Met vriendelijke groet,

Budgetbeheerder Woningbouw
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Offerteaanvraag gevolgen politieke besluitvorming wkb voor implementatietraject
Voor Douglas Consultancy

Aanleiding
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de 
stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. De reden 
hlervoor lag onder meer In onduidelljkheid bij de Eerste Kamer over de uitleg van de toelichting bIJ 
enkele amendementen. De betreffende amendementen hebben betrekking op de 
waarschuwingsplicht van de aannemer en de rol van de gemeente. Op dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.

Deze situatie leldt tot een vertraging van de implementatie van het wetsvoorstel. Om de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
Implementatietraject voorzien waarin is afgesproken welke acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de Invoering van het nieuwe stelsel. Het is.de 
bedoeling dat het voortouw bij de uitvoering van het implementatieplan bij de partijen in het veld 
ligt; bouwende partijen, bevoegd gezag en consumentenorganisaties. Doel van het 
implementatietraject is dat betrokken partijen gericht en In samenhang hun voorbereidingen 
kunnen treffen. Er zal door de minister een implementatieregisseur worden aangesteld die de 
voortgang van de voorbereidingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan ingrijpen als 
partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besluitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van 
beianghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het implementatietraject, 
wanneer dat na de politieke besluitvorming weer zou worden gestart. Hoe de politieke 
besluitvorming zal verlopen, is op dit moment onduidelijk.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvragen lulden:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de beianghebbende partijen?

2, Welke acties kunnen worden ondernomen om nadelige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
Het onderzoek kan snel worden uitgevoerd, in de maand September. Het elndresultaat wordt 30 
September geleverd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Douglas Consultancy 
betrokken geweest bij eerdere discussies over het implementatietraject en is goed ingevoerd In de 
rollen van de beianghebbende partijen. Hij kan het betreffende onderzoek snel en efficient 
uitvoeren.

Is nauw

Eindresultaat
Het eindresultaat is een beknopt adviesrapport waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Kosten
De kosten worden geschat op maximaal (incl. btw en overige kosten).



BESLUrrVORMINGSMEMO
de directeur Bouwen en Energie

* DIrectle Bouwen en 
Energie
Afdeling BouwreQeigevIng en 
Bouwkwaiiteit

Contactpersoon

T

Datum
7 apm 2017

memo Beslultvormingsmemo voorbereiding 
implementatietraject kwaliteltsborging

Aanleiding, beleidsrelevantie
Om de inwerkingtreding van .het wetsvoorstel kwaliteltsborging goed te laten 
plaatsvinden, wordt een implementatietraject gestart waarin is afgesproken welke 
acties betrokken partijen moeten ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de 
invoering van het nieuwe stelsel. Het is de bedoeling dat de lead bij de uitvoering 
van het implementatieplan bIj de partijen in het veld ligt; bouwende partijen, 
bevoegd gezag en consumentenorganisatles. Doel van het implementatietraject is 
dat betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereldingen kunnen 
treffen. Er zal ook een implementatieregisseur worden aangesteld die de 
voortgang van de voorbereldingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen 
kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Als voorbereiding van de start van het implementatietraject en de aanstelling van 
de implementatieregisseur moeten diverse werkzaamheden worden verricht. De 
definitieve aanstelling van een implementatieregisseur zal aan de orde komen 
tijdens het debat over het westsvoorstel met de Eerste Kamer. Om de 
werkzaamheden waar nodig vast op te kunnen pakken In afwachting van de
aanstelling van een implementatieregisseur wordt voorgesteld wordt om hiervoor 
offerte te vragen aan (Douglas Consultancy).

Onderzoeksvraag
Uitvoeren diverse voorbereidende werkzaamheden voor het implementatietraject: 

Voorbereiden van opdracht(en) aan het implementatieteam/de 
implernentatleregisseur
Uitwerken en nader afbakenen van verantwoordelijkheden 
implementatieteam, BZK, TO eh iBK 
Voorstel uitwerken voor de overlegstructuur tussen het 
implementatieteam en opdrachtgever BZK
Nadere uitwerking van overlegstructuur tussen Implementatieteam en 
stakeholders
Inventariseren van lopende en geplande acties bij stakeholders en bij 
commerciele partijen, in het kader van voorlichting en instructie. 
Maken van informatie- en voorlichtingsmateriaal over de Wkb ten 
behoeve van de stakeholders 

- uitwerken nader plan voor proefprojecten 
De activlteiten worden uitgevoerd In samenwerking met het Instituut voor 
Kwaliteltsborging 11.1

BESLUirVORMINGSMENO Pagina 1 van 2
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BESLUITVORMtNGSMEMO Datum
7 april2017

De kosten voor iBK zijn gerinancierd 
blnnen.de eerder verstrekte subsidle aan IBK voor activiteiten voor kwartlermaken 
voor betrokken partijen voor het wetsvoorstel.

Planning
De voorbereidingen zullen zo snel mogelljk worden gestart en uiterlijk voor de 
zomer worden afgerond.

Dekking
De kosten bedragen naar schatting 
dekking in het dekkingsplan van B&B, onder nummer 628.01.

(exclusief BTW). Hiervoor is

Besluit
Ben Je akkoord met aanvragen offerte aan 
werkzaamheden?

voor vermelde

BESLUrrVORMINGSMEMO Pagina 2 van 2



Formulier behoeftestelling inkopen vanaf €1500(inci.btw)
(formulier bestemd voor FM t.b.v. toetsmoment 1 ECl)

Dienst en directie DG Bestuur en Wonen 
Directie Bouwen en Energie

Naam Financieel Medewerker 
Naam Beleidsmedewerker

• Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer 
besloten de stemming over het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen uit te stellen.
• Deze situatie leidt tot een vertraging 
van de implementatie van het 
wetsvoorstel.

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht met P.m:
• nut en noodzaak van de inkoop
• eigenschappen van het product of dienst
• voor opdrachten < € 30.000 inci BTW de keuze 

voor leverancier toelichten
• bepaal de frequence van de opdracht; 

eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig etc.

11.1

• De onderzoeksvragen luideri; (1) welke 
gevolgen heeft de vertraging van de 
politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de 
belanghebbende partijen? En (2) welke 
acties kunnen worden ondernomen om 
nadelige gevolgen op te vangen?
• Het eindproduct is een rapport met 
aanbevelingen.
• De beoogde opdrachtnemer heeft goed 
inzicht in doelen wetsvoorstel, de 
praktijk van de bouw en politiek- 
bestuurlijke processen. Hij is nauw 
betrokken bij de discussie met 
belanghebbende partijen betreffende 
het wetsvoorstel.
• De opdracht is eenmalig.

Is bij deze opdracht sprake van evt. meerwerk of is het 
een verlenging van een eerdere opdracht? Zo ja, voeg het 
initiele contract toe.

Nee

Raming van de kosten (incl. btwjplus onderbouwing. Oe 

activiteiten zijh met reele kosten geraamd: uren x tarief + materiele 

kosten = benodigd budget. De totale waarde wordt bepaald door de 

verwachte totale uitgaven, berekend over een periode van 48 

maanden ,bij elkaar op te tellen. (Het gaat hierbij om uitgaven zowel 
In het verleden als in de toekomst).
Kosten zijn inclusief meerwerk, verlengingen en soortgelijke 

opdrachten.

Maxlmaal

I

Versie 14-3-2017



Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan? JA
Hoofdstuk:
Budgetplaats: 101502 
Budgetpositie: 10247 
Grootboekrekening/kostensoort:

In welk jaar vindt de betaling plaats? 2017

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst? NEE

Valt de inkoop mogelijk onder een bestaande 
(raam)overeenkomst? (zie de producten en dienstencatalogus op 
Rijksportaal BZK
Mtp //portai.rp hjhcw«b nl/iryportal/?Nivif«tionTsr|et=HLPFS.//clw1jktpQrtail/ciifadUtalr/cKmlioop«na 
anb«tcdin(/cisbcfrgtin|scydus_l/cHl.2_>nkeoppleln_2&Navt|itianContextsHLPF$//ci<r{jli»porta«l/dff 
»dlit»ir/cH»nfcDopem>nbtt»dlin/d<b«grottna»cvdu»_H

Indien van toepassing: is voor deze opdracht advies 
ingewonnen bij directie Communicatie?

NEE

nvt

In geval van externe inhuur:
Is voorafgaand de interne Flexpool benaderd?

NEE

In geval van huren vergaderlocaties; Heeft voorafgaande 
check plaatsgevonden op beschikbare interne mogelijkheden? zie de 

producten en dienstencatalogus op Rijksportaal BZK)_________________

In geval van opieidingen; heeft een check met leerrijk 
plaatsgevonden?

Nvt

Nvt

X Zelf uitvoeren ( een offerte opvragen 
indien de

raamovereenkomst dit toelaat)
I I HIS (opvragen van meer dan een 
offerte/mini

Competitie/Europees aanbesteden) 
I I Inhuurdesk/Job 2 (inhuur onder 
raam-

Te kiezen inkoopwijze

overeenkomsten)
I I Ander inkooploket:................

Gaarne invullen bijv. DPC ( 
raamovereenkomsten

communicatie)/ SSC-ICT of andere
loket.

Verwachte start- en einddatum 
opdrachtbrief/overeenkomst

In overleg vastte stellen bij goedkeuring 
offerte

6 September 2017Datum:
Optioneel: Naam + handtekening gemandateerd DT-lid/Budgethouder: zie bijgevoegde mail met 
akkoord.

Versie 14'3'2017



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie, afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit 
t.a.v. de heer 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Zevenhuizen, 10 September 2017

Geachte heerl

U heeft Douglas Consultancy gevraagd een offerte uit te brengen voor een kort onderzoek naar de 
gevolgen van de politieke besluitvorming over de Wkb voor het implementatietraject.
Hierbij heb ik het genoegen u deze offerte aan te bieden.

Aanleiding

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de stemming 
over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Op dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.
Deze situatie leidt tot een vertraging van de implementatie van het wetsvoorstel. Om de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
implementatietraject voorzien waarin is afgesproken welke acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe stelsel. Doel daarvan is dat 
betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen kunnen treffen. Er zal door de 
minister een implementatieregisseur worden aangesteld die de voortgang van de voorbereidingen 
bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besluitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van 
belanghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het implementatietraject, 
wanneer dat weer wordt gestart na de politieke besluitvorming. Het ministerie van BZK heeft hier op 
dit moment maar beperkt zicht op.
U heeft dan ook gevraagd een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een compact onderzoek 
met een korte doorlooptijd, waarin de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de belanghebbende partijen?

2. Welke acties kunnen worden ondernomen om nadelige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit desk research, het ordenen en analyseren van 
bestaande documenten. Hierbij zullen onder andere worden betrokken de resultaten van eerdere 
acties ter voorbereiding van de implementatie door stakeholders (implementatieplan iBK, 
cobrdinatieplanning stakeholders, evaluatie van pilots,..), stuurgroepverslagen e.d.
Op basis daarvan zal een compacte rapportage worden opgesteld waarin de onderzoeksvragen zullen 
worden beantwoord.

Mandenmaker 11 
douelasconsultancv®kDnmail.nl
Versie 10 September 2017

Douglas Consultancy
KvK 242725870 BTW NL174645867B02

2761IVIC Zevenhuizen
M:



Planning

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de maand September 2017. Er wordt een beknopt 
adviesrapport opgeleverd uiterlijk 30 September 2017.

Begroting

Met onderzoek zal worden uitgevoerd voor een vaste prijs van incl. BTW.

linclusief BTW.en een uurtarief vanDit bedrag is gebaseerd op een tijdsbesteding van

Betalingsvob rwaa rd en

Facturering door Douglas Consultancy vindt plaats na afronding van het project.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer]
Douglas Consultancy te Zevenhuizen.

t.n.v.

Met vriendelijke groet

C

\

Mandenmaker 11 

douglasconsultancvlSkpnmail.nl

Versie 10 September 2017

Douglas Consultancy

KvK 242725870 BTW NL174645867B02

2761MC Zevenhuizen 

M: 06-22458830



Ministerie van Birinenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> RetOurddrc$ Postbus 20011 2SOO EA D£N HAAG

Oirectoraat'Generaal 
Bestuur en Wonen
ProQrammadirecfie eoii'wen er 
Energie

Douglas Consultancy 
De heer 
Mandenmaker i i ■ . 
2761 MC ZEVENHUIZEIM

Turfrrarkl N7 
2511 OP DEN,HAAG 
Postbus 200 U 
2500 EA DEN HAAG

I
. ^

Conlactpcrsoon

T
|<9>nr)inD2k.nl

Kenmerfc
2017-0000469709Datum

Betreft
12 oktober 2017
101503-10247-46001 Douglas Consultancy "onderzoek 
voorbereiding wetsvoorstel kwaliteitsborging”

Uw Kenmerk

Bijiage(p]:
11

Geachte heer

1 Hierbij geef ik u opdracht inzake werkzaamheden met bctrekking tot "onderzoek 
naar de gevolgen van de politieke besluitvorming over de Wkb voor het 
implemenlatietraject".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 10 September 2017 met de
ncl. Btw De

tarieven betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige 
kosten.

daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van maximaal

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de voorwaarden ARVODI 2016 van 
toepassing. Uw algemene voorwaarden sluit ik hierbij uitdrukkelijk uit.

U kunt uw werkzaamheden starten na ontvangst van deze brief. De einddatum 
van de opdracht is 31 oktober 2017.

Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2016) van toepassing zijn. 
De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Uw'E-factuur/facturen kunt u onder vermelding van onderstaand 
kenmerk aanleveren bij het centrale aanleverpunt voor facturen 
Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van 82K, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000
o.v.v. DGWB/BenE en referentienummer 101503-10247-46001

Voor informatie over de digitate betalingswijze verwijs ik u naar de brochure 
"Electronisch factureren aan de Rijksoverheid" (bijgevoegd).
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Oirectoraat'Gencraat 
Bcstuur en Wonen
Prograrnmadirect(« Souwen 

Energie

Het niet afleveren op het juiste adeveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zal daarom aan u 
geretourneerd worden.

Datum
12 ovcooer 2017

Kenmerk
2017-0000469709

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen de heer bcreikbaar op

■ Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
namens deze,

Directeur Programmadirectie Bouwen en Energie

I
IJ
I
t
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Inkoopgeleideformulier

Dosslerhouder: Telefoonnr.:DGWBI/WB

Uinisterle van annemanase Zaken en Kon/ntotitefeiafies 
Directie Finanaeei- eaonomisctie Zaken

In t> vuilsn door (vertegenwoordlger van) biHf gethouder 
C 2S.000,- veipOeiit InvuUen

1 Administratifve geg«v«ns

Beslaande vcrpMch ing Nee

zo ja. wat IS net veipucnungeiw.

Omsctinjvlng veiplicDCng or cednt bijstelling 
bestaande verpdcfiUng 
Naam levefanoer

Bedrag [indusiel BTW)

Onderzoek MKBA Privatie Kwaliteitsborging Bouw

Ecorys Nederland BV

2012 2013 2015 20162014Kasramlng
Hoolc&xidget:
268

WeiUxidget
26802

j Hooldbudget Wehctiudget

101-04-2013Bnddaniin oontiaci

Ptandatum laatste betaling 01-07-2013

2 Inkoopprocedure Checklist

ZTp de algemene voonuraanlen van 8ZK (b(]v. 
ARIV or ARVOOi) van loepassing vertdaard in 
he( contract
Dossier in Otgldoc plaatsen: 2.5.110 (inkopen 
mi(Klelenen<tiensten)a] 2.S.11S Onhurcn 
personeel)

□ Nee. maarjurtdlsdi advtes ingewcnnen
□ Nee. geen juridisch advies tngewonnen

X Ja

GedragsoxJe exteme inhuur toegepast (beleidsgevoeDge extone inhuur)
□ ta
□ nee
X niet van toepassing

Opm. B4 ovedge exteme inhuiir > € 50.000.-: kies lange (DG) paia1enlj|n

Vink aan: tnkoop categorle Vink aan: gevoigde procedure! aanweage documemen In Olgldocdosslcr

□ Geen raamconOad en □ 
bedrag
<C30 000(excl btw)

Ondertxwwlng selecbeottena voor selecUe olleitepartqen 
Em oilerte
Ondeibouwlng van keuze / gunning van leverander 
opdracMbnetX

Geen raamcontrad en G 
bedrag
>€30 000(exa. btw)

Vasbegging veiwefvtngsteam ingesteld (v.a. € SO.OOO exd Hw) 
Ondeibouwlng selecoecntena voor seieole olTeitepaiti)en 
Otteiteaanwaag 
DOeollertes
Ondertxxiwing van keuze / gunning van leverancler 
opdraditbilel

Procedure gevotgd contonn bepalmg m raamovereenkomst Wljkend uit 
bUgevoegde documenten (vemield m Toellctitlng)

X

D
en X
< e 137.000 (exd btw) □

□ Inkoop bnnen 
raamcontrad dat diet 
mbeneerlsbUlAC

□ Inbuur/mkoop tannen 
raamcontrad dal In 
beneerlsblllAC

□ Bedrag > € 137 000 
(exd btw)

□

□ lAC Ingeschakeld (Inkoopdossief door lAC apgetxwwd) 
concept contrad / cpdracntbrletD

□ EU-aanbesteding ->IAC ingescnakeM (tnkoopdosster door lAC opgepouwd) 
Concept contrad / opdracniMlet□

□ Advies COl
G Concept contrad / opdradilbnet

□ Watverpnxxdute

G Inbestedrng □ Concept contrad / opdracntbnef

Toeiichtmg Hierbij verzoek ik u deze opdracht tbv Ecorys Nederland BV in behandeling te 
nemen. Zodra het verplichtingennummer bekend is gaame aan mij 
doorgeven. Hierbij verzoek ik u om 80% 
betaalbaar te stellen.

|als voorschot
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Ministerievan BinnenlandseZaken en 
Koninkrijksrelaties

OlrMoTBat-Generaai 
Wofien, Boinwan en 
Integratle
Oi/ectle Woningbouw 
Ouster Soirnkwatlltit

> Retouradres PostbuS 30941 2500 GX Deo Haag

Ecorys Nederland BV 
T.a.v. de heer| 
Postbus 4175 
3067 GG Rotterdam

Hooftlzecel VHOn 
Rljns^aat 8 
Den Haag 
PoStbus 30941 
2500 GX Den Haag 
Interne postcode I PC 270

Contact persoon

T
iminbzk.nl

1 9 OKI, 2012Datum
Betreft

Kenmerk
Wei/WB20120000S97187Onderzoek MKBA Private Kwaliteiktsborging Bouw 

Verplichtingennummer: 7613

Geachte heer

Hierbij verleen ik u officieel opdracht tot het verrichten van activltelten Inzake het 
onderzoek "MKBA Private Kwaliteitsborging Bouw". De opdracht wordt verleend 
conform uw offerte van 8 oktober 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij ult.
Deze opdracht wordt beqeleld door mevrouwj

if per email
bereikbaar op 
Biminbzk.nl.telefoonnummer

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor: 1 Januari 2013 fase 1 (stap 1 
tot en met 4), 1 april 2013 fase 2 (stap 5 en 6).
Hierbij zal voor dat overgegaan wordt tot ^se 2 een expliciete go no go besllssing 
worden genomen.

De door mij te betalen verqoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
exclusief BTW, respectievelijkkosten maximaal incluslef

21% BTW,

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

I
BIj aanvang van de opdracht wordt 80%van de totale kosten als voorschot 
uitbetaald. De resterende 20% van de aan u toeaezeode oodrachtsom evenals uw
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v. 
het verplichtingennummer toe te zenden aan:

Mlnlsterle van BInnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financieie Administratie DGWBI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvangen_wi]_yw^ctuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naai

Oir«ctoraat-C«n*r*»l 
Bouwen en 

lnt«9ratl«
Dfrectte Woningbouw

mlnbzk.nl

Indian u deze tocti per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres. Oatum

Kenmttfic
WBI/WB20120000597187Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van ^n van beide 

mogelljkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur plaatsvinden op 
uw barikrekeningnummer IBAN :| 
t.n.v. Ecorys Nederland BV te Rotterdam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in- 
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wljze Indlenen van 
uw factuur.

en BIC:

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratle van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Indien u kunt instemmen met de condities waaronder deze opdracht wordt ver
strekt dan verzoek ik u om ^en van de door u ondertekende exemplaren retour te 
zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. Financiele Administratie/WWI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Indien u niet akkoord bent met de Inhoud van deze brief, dient u mij dit 
schriflelijk onder vermelding van bovengenoemd zaaknummer te berichten binnen 
twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
namens deze,

Dinecteur Wonngbouvt

Firmanaam : *
Naam ondertekenaar 
Plaats 
Datum
Handtekening
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ECORYS A
Postbus 4175 
3006 AO Rotterosm 
Madertano

VUatEimaowBi) 44 
3067 GG RoRSfOam 
Nedetlan)

KS>
ECORYS He«ei1an« BV K.v.K. nr. 24316736 

ABN AMRO nek.|
Bbv-nr NLB0S0.26.741.B03

1)
T
r
E neUiertandsjSecofyt.oom 
W www.eeo'rys.nl

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. dhr.
Postbus 20011 '
2500 EA Den Haag

Onie refereni«
H£KmG NL2?2ei5Vl>3

Rotteoism, 
4 8pm 2013

!

Oro8'>Y8fp
Voortgang MKBA Privatisering Kwaliteitsborging Bouw

I

GeacWe heef

Conform Oe uitvraag van het ministerie van B2K, dd. 20 September 2012 en de aanbieding van Ecorys, dd. 
8 oktober 2012 is er een onderscheid gemaakt tussen een 1e fase onderzoek (het kwalilatieve deel) en een 
2e fase (de daadwerkelijke MKBA). Middals dit schrijven bericht ik u over de planning en voortgang van de 
activiteiten

Op dit moment wordt de le Fase van het onderzoek afgerond Hiervoor wordt een tussenrapportage 
opgeleverd wat daarmee als formete afronding voor de 1e fase kan dienen.

Conform de bevestiging van het ministerie van BZK (dd. 19 oktober 2012) kan er een keuze gemaakt 
worden tot uitvoering van de 2e fase. Hiermee verzoeken wij u aan te geven of u een vervolgopdracht 
wenst voor deze 2e fase (de stappen 5 en 6 uit de aanbieding van Ecorys).

Deze 2e fase behelst de verdieping van de le fase en gaat met behulp van casuTstiek een nadere 
kwantificering van effecten opieveren In deze fase zal ook de berekening van de effecten plaatsvinden. 
Met behulp van de cockpH-sessie

Planning
Oe oorspronkelijke planning conform de aanbieding voorzag In opievering fase 1 in januari 2013 en fase 2 
medio april 2013. De aangepaste planning gaat uit van opievering fase 1 begin april 2013.
Voor fase 2 voorzi^ wlj de volgende aangepaste planning:

april/mei 2013; 
april/ mei 2013; 
iunl2013.
)uni2013; 
juli2013.

• case studies
• Kwantitatieve effecten MKBA
• cockpit sessie
• conceptrapportage
• definltieve rappprtage



-1

Flnancl&el
De totale opdracht (fase 1 en 2) behelst een opdrachtsom van
dit totale budget bataald Voor de uttvoeiing van daze laatste fase is nog een bedrag van 
gemoeid. Dit bedrag zal pas bij optevertng van hot dndrapport in rekening gebracbt worden.

Hiervoor Is reeds 80 procent van

Wi) vememen graag uw reactle Inzake de uitvoering en opdrachiverlening voor de 2e fase van hat 
onderzoek en de daaraan gekoppelde planning. ,

Mef vTfendetiike.oroet:

■ ecoRYsA 2 van 2
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Miniscerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Aetouradres Posttms 20011 2500 EA Oen Haag

Ecorys Nederland BV 
T.a.v. de heer 
Postbus 4175 
3067 GG Rotterdam

Oirectoraat-Generaai 
Wonen en Beuwen

^Directla Bouwen

Turfmarkt IA7 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Contactperaoon

l^minbzk.nt

Kenmertc
2013'0000266103

Datum
Betreft

8 mei 2013
Uitstel onderzoek MKBA Private kwaliteitsborging Bouw

Uw kermierk

Geachte heer

Naar aanleiding^vafMm^verzoek d.d. 4 april 2013 en in overleg met de begeleider 
de heer
het onderzoek "MKBA Private kwaliteitsborging Bouw". Tevens verleen ik u hierbij 
uitstel tot uiterlijk 1 juli 2013, voor het afronden van het onderzoek.

bevestig ik hierbij de uitvoering van de fase 2 van1

Voo^ventuel^vragen kunt u contact opnemen met de beoeleide^e heer 
bereikbaar onder telefoonnummer

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Namens deze.

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binneniandse Zaken en 
Koninkrijksrelades

> Retouradres Rostbus 20011 2500 EA Den Haag

Ecorys Nederland BV 
T.a.v. de heer 
Postbus 4175 
3006 AD Rotterdam

Oirectoraat-Gen«raal 
Wonen cn Bouwen
Qirectie Bouwen

»

Turfrnarkt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Contactpersoon

ligSmtnbzk.ni

Kenmerk
2013-0000719397

Datum
Betreft

27 november 2013
Acceptatie rapport MKBA privatisering van kwaliteitsborging in 
de bouw

Uw kenmerfc

Geachte heer

Hierblj bevestig ik de ontvangst van het rapport "MKBA privatisering van 
kwaliteitsborging in de bouw" d.d. 23 September 2013. Wij danken u voor de 
getoonde inzet. Het doet mij dan ook plezier u te berichten dat ik het rapport 
accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 29 oktober 2013 met factuurnummer 13701239 is ontvangen
wordt naar bankrekeningnummer 
I ten name van Ecorys Nederland

en qoedqekeurd. Het bedraq van| 
IBAN; en BIC
BV te Rotterdam overgemaakt.

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Namens deze:.

Directeur Bouwen

Ptfgiria 1 1
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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om ervaiingen uit het buitenland te gebruiken om te komen tot 
een verbetering van de institutionele inrichting en het geven van de juiste prikkels om de 
invloed van en de prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker en opdrachtgever in de 
bouw te verbeteren.

I

I
I

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de institutionele inrichting en prikkels die in 
de ons orruingende landen tot een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker 
leiden met succes kurmen worden geimplementeerd in het beleid en welke stappen bij welke 
partijen nodig zijn voor succesvolle implementatie.

Deze hoofdvraag wordt geoperationaliseerd in de volgende deelvragen.
• Welke elementen uit de ons omringende landen zijn potentieel kansrijk en vergen nader ' | 

onderzoek voor toepassing in Nederland?
• Wat kurmen deze elementen betekenen voor Nederlands beleid?
• Welke stappen moeten er gezet worden door welke partijen om kansiijke elementen om |

te zetten in concrete acties en concreet beleid? '

t

I

(

s.-I I
In de eerste fase van het onderzoek wordt een conferentie georganiseerd waar experts uit het_^.! 
Elfi-netwerk uit de ons omringende landen met elkaar in gesprek gaan over potentieel ' *
kansrijke oplossingen uit het buitenland en de mogelijkheid tot toepassing in Nederland.
Deze fase zal resulteren in een overzicht met kansrijke beleidsopties, opgesteld in het Engels, j

•i

1
I

I

In de tweede fase worden interviews gehouden met actoren in Nederland die van crudaal 
belang zijn voor een succesvolle implementatie van nieuwe maatregelen. Als input worden 
de uitkomsten van de conferentie uit fase ^n gebruikt Het project rcsulteeit in een 
rappoitage met daarin suggesties voor nieuwe beleidsmaatregelen en handvatten voor 
implementatie. Ook geeft het inzicht in welke stappen door welke partijen gezet moeten 
worden.

-Ji
I

I \
. .i

i
.[
i
ik

• i
Aan het project werken drie ervaren EIB-medewerkers mee. De projectleider en de 
opdrachtgever komen gedurende het project drie keei bijeen.

Het project heeft een looptijd van 2.5 maand, gaat van start na schriftelijke 
opdrachtbevestiging en is eind oktober afgerond.

De totale kosten bedragen|

• j
c

■■ i.1
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1 ' Inleiding

In het kader van een breder traject bij het ministerie van BZK gericht op klantgerichtheid in de 
bouw is het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd een offerte uit te brengen voor 
een onderzoek naar de mogelijkheden, noodzakelijke stappen en acties voor de implementatie 
van goede buitenlandse voorbeelden van versterking van de invloed van de eindgebruiker en 
verbetering van de.prijs-kwaliteit verhouding in de bouw in Nederland.

In deze offerte doen wij een voorstel voor een aanpak.

J

I

r

K

3Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw; lessen uit het buitenland
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2 Uw vraag

Doelstelling2.1

Dit onderzoek naar de versterking van de positie van eindgebruiker en opdrachtgever heeft tot 
doel om goede voorbeelden van prikkels en institutionele vormgeving in de ons omringende 
landen te gebruiken als input voor succesvol Nederlands beleid. Het geeft concrete handvatten 
voor acties voor belangrijke actoren en beleid teneinde deze buitenlandse lessen te 
implementeren in Nederland.

Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Hoe kunnen'de,instituti6nele inrichting.en prikkels.die inxlepns omringende.vj 
fSlanden leiden-tot een sterke'invloed van de eindgebruiker en opdrachtgever en
Sien'goede prijsjkwalitehyprhouding in;de<bPUW,\wor(l;enigeirnplementeerd.in^

'JeSerlarid?-.’• . V ’it

Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen:

• Welke elementen uit de ons omringende landen zijn potendeel kansrijk en vergen nader 
onderzoek voor toepassing in Nederland?

• Wat kunnen deze elementen betekenen voor Nederlands beleid?
• Welke stappen moeten er gezet worden door welke partijen om kansrijke elementen om te 

zetten in concrete acties en concreet beleid?

2.2

f.
AT

i.J

ElB visie op de opdracht2.3

De bouwsector in Nederland kenmerkt zich door hoge faalkosten en een lage 
productiviteitsontwikkeling. Hoewel vermijdbare faalkosten en productiviteit in de bouw 
zich moeilijk laten meten, lijken hier mogelijkheden tot verbetering te liggen. Deze 
verbetering komt echter moeilijk van de grond. Dit heeft te maken met een complex aan 
factoren, die specifiek zijn voor de bouwsector. Het unieke karakter van elk geleverd 
product, de regionale schaalniveaus, de lange levensduur van bouwprojecten en de veelheid 
van partijen in het proces kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van faalkosten en de 
belemmering van innovatie, ketenintegratie en productiviteitsontwikkeling.

Binnen het bouwproces zijn eindgebruiker, opdrachtgever en grondeigenaar betrokken. Het 
resultaat voor de eindgebruiker van een bouwproduct bestaat uit de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. Een belangrijke factor achter deze verhouding is de organisatie van het bouwproces: 
waar liggen de prikkels bij de verschillende partijen om een zo optimaal mogelijke prijs- 
kwaliteitverhouding te realiseren?

De organisatie van de bouwsector is sterk nationaal georienteerd. Verschillen in prikkels en 
institutionele omgeving in andere landen kunnen leiden tot een andere benadering van het 
proces en een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker. Dit geeft aan dat het 
belangrijk is het proces en de marktstructuur van de Nederlandse bouwmarkt te vergelijken 
met andere Europese landen, Uit deze informatie valt te leren of er ontoereikende of verkeerde 
prikkels en/of informatieonvolmaaktheden een rol spelen. Om vermijdbare faalkosten terug te 
brengen, productiviteitsgroei te verhogen en innovatie aantrekkelijker te maken, moet gezocht 
worden naar prikkels in het proces van aanbesteden en samenwerken en naar mogelijkheden 
om deze waar nodig te versterken.

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buiteniand
Amsterdam, 9 augustus 2013
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Om tot een verbetering van de organisade van het bouwproces in Nederland te komen, kunnen 
best practices uit het buiteriland als voorbeeld dienen voor het in Nederland te voeren beleid. 
Het in deze offerte voorgestelde onderzoek is een vertaling van gevonden verschillen naar de 
Nederlandse situatie en een analyse van de toepasbaarheid en implementatie van de 
buitenlandse lessen voor Nederland. Door paralellen te leggen naar de Nederlandse bouwsector 
kan dit onderzoek leiden tot een overzicht van mogelijkheden om het Nederlandse bouwproces 
te verbeteren, Kansrijke beleidsopties worden samen met buitenlandse partijen nader 
geanalyseerd eh hiema wordt in samenwerking met Nederlandse partijen dieper ingezoomd op 
mogelijkheden tot implementatie in Nederland.

/
Om in een kort tijdsbestek veel infonnatie te vergaren en toetsen zal een conferentie worden 
georganiseerd met experts uit het intemationale netwerk'vah het EIB. Door deze conferentie 
kan effectief de juiste informatie worden ingewonnen en getoetst. De aanwezigheid van 
meerdere experts uit meerdere landen, te weten Belgie, Denemarken, Duitsland, Groot- 
Brittannie en Oostenrijk, geeft de mogelijkheid tot het direct controleren van ideeen op 
robuustheid.
De infonnatie uit de conferentie zal getoetst worden tijdens een toetsingsronde met 
Nederlandse experts. Dit zal gebeuren met behulp van interviews. Deze toetsingsronde is 
belangrijk voor de implementatie. Het biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke acties al 
bestaan en hoe hierop kan worden ingehaakt.

Eindresultaat2.4

Het eindresultaat is een sheetboekje met conclusies en aanbevelingen. aangaande 
wat Nederland kan leren van het buitenland voor het realiseren van een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding voor eindgebruiker en opdrachtgever. In dit rapport worden 
bovendien handvatten voor een.geslaagde implementatie van te voeren beleid geboden.

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw; lessen uit het buitenland 
Amsterdam. 9 augustus 2013
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Onze aanpak3

Algemene aanpak3.1

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Om te be^nnen worden kansrijke opties voor beleid 
nader geanalyseerd en in kaart gebracht In de tweede fase worden deze opties vertaald naar 
concrete acties, onder andere voor het te voeren beleid.

r '^^appenplan naar fasen en stappen •rv t. •fFiguur 3.1
i'V ■ >.' 

6>> >

4, »
. »-V • 4

X
■ ■■-■i *■ •

I 1: OanferentieFase 1; Coriferentie met experts uit 
omringende landen 
Resulfaat;feansri;ife opties helder in kaan 2: Analyse en uitwerking

1: Interviews Nederlandse actoren. Fase 2: Toetsing en implementatie
Resultaai: concrete octies, beleidsaonbeueiingen 
en miplementatiernogei/jbheden 2; Aanbevelingen voor beleid en praktijk
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Uitwerking per fase3.2

Fase 1: conferentie

Doel
Ooel van de eerste fase is een verdiepingsslag te maken in de kennis over de kansrijke opties. 
HierbiJ wordt onder andere gekeken naar de positie van opdrachtgever, eindgebniiker en 
grondeigenaar, institutionele prikkels, en de wijze waarop de eindgebruiker invloed heeft op het 
bouwproduct. Deze stap biedt de gelegenheid om de relevante verschillen te toetsen bij 
betreffende experts uit verschillende landen. Hierbij maken we gebruik van ons intemationale 
netwerk. Eventuele onduidelijkheden kunnen worden weggenomen en er ontstaat een eerste 
beeld van de robuustheid van kansrijke opties voor Nederland. Waarom functioneert die 
maatregel in dat land op die wijze, en elders misschien niet? Hoe is deze situatie tot stand 
gekomen? Welke partijen waren betrokken en welk probleem loste het op? Welke nadelen 
brengt deze maatregel met zich mee en hoe kunnen deze nadelen worden ondervangen?

Aanpak
Per land worden tien experts uit het EB-netwerk uitgenodigd om deel te nemen aan een 
conferentie. Deze experts zijn afkomstig uit Belgie, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittarmie en 
Oostenrijk. Per land zijn twee experts aanwezig.
De conferentie zal efficient plaatsvinden op een locatie bij Schiphol of in Amsterdam. Ook de 
opdrachtgever is hierbij met een afvaardiging aanwezig. Bij deze conferentie wordt 
dcwrgevraagd naar de details van de kansrijke opties en worden anderen gevraagd hun visie 
daarop te geven. Vooraf krijgen de deelnemers een programma met de te bespreken 
onderwerpen, na afloop ontvangen zij de (Engelse vertaling van) de publicatie die het resultaat 
is van de tweede stap.

Eindi^bniiker en opdiadit£ever in de bouw: lessen uit het buitenland
Amsterdani. 9 augustus 2013
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Resultaat voor de klant
De opdrachtgever krijgt op effectieve wijze in kort tijdsbestek een goed en doorwrocht beeld 
van de relevante lessen die te leren zijn uit het buitenland, waarbij de opdrachtgever ook zelf in 
de gelegenheid is de experts te ontmoeten en te bevragen.

Fase 2: implementatie

Doel
Doel van de tweede fase is het toetseh en vertalen van de kansrijke opties in concrete acties, 
waaronder beleid. Deze worden gepubliceerd in een toegankelijke publicatie die voor alle 
partijen in de bouw beschikbaar is. ■

Aanpak
In deze fase van het onderzoek wordt een vijftal interviews gehouden met partijen die een 
cruciale rol spelen bij een succesvolle implementatie van nieuwe maatregelen. Als input dienen 
de uitkomsten vain de conferentie van fase een. Per kansrijke maatregel worden relevante 
actoren gezocht. Hierbij valt te denken aan het Opdrachtgeversforum, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. De interviews geven inzicht in wat er al gebeurt en hoe hierop 
kan worden aangehaakt. Bovendien wordt meer inzicht verkregen in de stappen die nodig zijn 
om beleidsmaatregelen succesvol te implementeren en welke acties hiervoor nodig zijn. De 
analyse resulteert in een aantal concrete stappen die gezet zouden moeten worden door 
verschillende actoren om tot een implementatie van de kansrijke opties te komen. Deze 
stappen en de bijbehorende achtergrondinformatie wordt gebundeld in een (papieren en 
digitaal) sheetboekje. Deze publicatie is aantrekkelijk vormgegeven en breed toegankelijk.

I

Resultaat voor de klant
De opdrachtgever krijgt door deze stap niet alleen beleidsaanbevelingen, maar ook concrete 
handvatten die kunnen leiden tot succesvoUe implementatie.

Communicatie3.3

De conclusies en bevindingen van het onderzoek zullen worden samengevat in een zelfstandig 
leesbaar sheetboekje. Na afloop van de conferentie zal een Engelstalig verslag worden 
opgesteld.

Ook kan er na afloop van het onderzoek optioneel een congres worden georganiseerd waarbij 
belangrijke Nederlandse stakeholders worden uitgenodigd. Het EIB helpt graag mee met het 
implementeren van de acties via verschillende kanalen.

r
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Projectorganisatie en prijsstelling4

4.1 Projectteam t

Het onderzoek naar succesfactoren in de bouw wordt uitgevoerd door een team van ervaren 
medewerkers onder leiding van Michiel Mulder.

(------- (ProjectleiderI
I

HmHUmm is vastgoedeconoom en werkt sinds 1 juni 2007 bij het EIB. Hij is 
speoalistopriet gebied van de corporatiesector en grondexploitabes en 
gemeentefinancien.

• . .f-

______ heeft eerder voor branchevereniging Aedes onderzoek gedaan naar de effecten
van de invoering van de integrale VPB-plicht op de investeringen van 
woningcorporaties. Eerder werkte hij mee aan de studie 'Uitdaj^gen en beleidsopties 
bij nieuwbouw van woningen; regionale ontwikkeling en beleid na 2009’. Ten behoeve 
van dit onderzoek heeft hij een databank van grondexploitaties opgezet Tevens deed 
hij onderzoek naar de maatregelen die gemeenten nemen om de crisis in de bouw aan 
te pakken in opdracht van het (voormalige) rainisterie van VROM en een onderzoek 
naar maatschappelijke kosten en baten en opties tot optimalisering van 
binnenstedelijk bouwen. Hij deed onderzoek naar de effectiviteit van de ' 
stimulerlngsmaatregelen van het kabinet; het ‘Kosteiunodel omgevingsrecht'; de 
relatie tussen bouwlwaliteit en vormen van ontwikkeUngmodellen. Als projectleider 
heeft hij ruime ervaring, onder andere als projectleider van een onderzoek naar de 
afstemming van infrastructuur en woningbouw en naar de ontwikkeling van 
gemeentefinancien in krimpgebieden en financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave. , 
Recent schreef hij diverse rapporten over de verhuurderheffing en de wijze van 
doorwerking op de finanden van woningbouwcorporaties en hun investeringen.

J»'r
!

I f
r

r

7

- r

1
•Vi

het aanspreekpunt voor.de 0[>drachtgever. ^In zijn rol als projectleider ist V-fc.\.

■T'f.--------

Senior Onderzoeker

is natuurkundige en sinds 2008 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de
I

Bouw. (,

______ is betrokken bij onderzoeken op het gebied van aanbesteding en
contractering, waaronder onderzoek naar de doelmatigheid van toelatingsvereisten bij 
aanbestedingen door gemeenten, het gebruik van modeme contractvormen en de 
toepassing van kwaliteitscriteria bij gunning van werk. Ook is hij betrokken bij 
onderzoek naar de mogeUjkheden om bij ontwikkeling van woningbouw te komen tot 
een betere prijs/kwaliteit verhoudingen bij een inventarisatie van het gebruik van PPS 
in Europa. Verder heeft hij bijdragen geleverd aan de organisatie van ontmoetingen 
tussen bedrijven en overheden door het inventariseren van projecten en het schetsen 
van een marktbeeld. Daamaast heeft

I ; i
)

1

I
______ meegewerkt aan onderzoek naar de

sectorstructuur binnen de wegenbouw waarbij interviews zijn gehouden met een 
groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. Actuele onderzoeken 
waar hij een rol in speelt zijn een studie naar opdrachtgeverschap bij b&u-projecten 
en een onderzoek naar de ontwikkelingen in de bouw op lange termijn, met name wat 
betreft de energetische kwaliteit van de voorraad.

I

I
1

I
(
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Onderzoeker ^

studeerde economie ' iis econoom en werkt sinds november 2011 bij het EIB. ■■ 
aai^^Jruversiteit Utrecht en de Vrije Univereiteit Amsterdam. In 20n behaalde zij haar I 
master ‘Spatial, Transport and Environmental Economics' aan de Vrije Universiteit. Hiervoor | 
werkte zij bij Ecorys als research assistant Energy & Environment. - • !

Binnen het EIB is||||||| werkzaam als onderzoeker en houdt zich voomamelijk bezig met de 
. woningmarkt.
Momenteel houdttg/f zich bezig met de MKBA Zeeuws-Vlaanderen, waarin zij zich toelegt 
op maatschappelijk^osten-batenanalyses van voorzieningen en bijdraagt aan de ‘1

I dataverzameling, analyse en rapportage. Hiemaast is zij betrokken Uj de Langetermijnstudie v | 
' ‘Investeren in Nederland'. Voor dit onderzoek heeft zij historische ontwikkelingen op de J 
; woningmarkt geanalyseerd en is zij betrokken bij de ontwikkeling van een kwantitatief '' ,
' model voor de analyse van de Nederlandse woningbouwsector op lange termijn. . .
I Ook werkt zij mee aan jaarlijks teru^erende onderzoeken als ‘Verwachtingen bouwproductie i 
I en werkgelegenheid'.
. Eerder isHjmbij het EIB betrokken geweest bij het onderzoek 'Trends en ontwikkelingen in ^ 
f de afbouwDranche‘2012-2017','MKBA Oostbiir^ eh‘Debouw in 2020’. f

•■>1

^h.-V--: A I ' ^
J

Het projectteam wordt voor de praktische kant rondom de organisatie van de conferentie 
fadlitair ondersteund door eigen medewerkers.

Projectbegeleiding4.2

De projectleider en opdrachtgever komen gedurende het project drie keer bijeen. Het eerste 
overleg zal voor de conferentie plaatsvlnden. Na de conferentie zal een twe^e overleg 
plaatsvinden. Na afloop van de toetsronde zullen in een laatste overleg de bevindingen worden 
gepresenteerd. De opdrachtgever organiseert de bijeenkomsten.

Planning4.3

De planning van activiteiten in de tijd is weergegeven in onderstaand schema.
Het onderzoek heeft een totale looptijd van 2,5 maand. Het onderzoek start half augustus 2013. 
De werkzaamheden worden uiterlijk 30 oktober 2013 afgerond.

I
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^Figuur4.1. Planning r
. t' ^‘ '1: *■••• • • , ^ >'•/ • •> .'’-v' , It,

r- X -■ ’A.
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Voorbereiden conferentie 
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Overleg BZK 
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Tweede helft oktober
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Toetsronde'
Uitwerken toetsronde 
Overleg BZK
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Eind oktober

t
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4.4 Prijsstelling

Onderstaande label geeft per slap een ovendcht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.

^Tabcl 4.t Begroting Ii-V’>v ».V'5. ;a * A '.J.' ^ ' i-t i 1%A

TotaalProject- Senior-
leider onder-

zoeker

Onder-
zoeker

Stap

Fase 1; conference
Organisatie conference
Interne vooibereiding + bespreekdocument
Conference
Uitwerking
Overleg

Fase 2 : toetsing en implementaCe
Interviews
Uitwerking
Overleg

Totaal dagen 
Tarief per dag in €
Totaal aibeidskosten in €

[oeding deelnemers conference

LocaCe

Totale kosten in €

Bedragen z^n exclusief btw

■■T

Ic
Oe conference wordt georganiseerd fond Schiphol of Amsterdam. Deelnemers krijgen een vaste 
onkostenyergoeding voor reis- en verbUjfskosten.

De bovenstaande tabel beCeft een begroCng. Mocht de werkelijke Cjdsbesteding hiervan 
afwijken, dan zuUen wij u hiervan Cjdig op de hoogte steUen. De werkelijk bestede Cjd maal 
tarief zuUen wij in rekening brengen. De betalingstermijnen zuUen in overleg met de 
opdrachtgever worden bepaald.
Mochten op verzoek van het ministene van BZK wijzigingen in de onderzoeksaanpak of 
uitvoering dienen te worden doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen het 
ministene en het OB om te bepalen of sprake is van meerwerk dan wel dat wijzigingen 
kosteloos worden uitgevoerd.
Het eindrapport en de tussenrapportage zullen in elektronische vorm aan het ministerie van 
BZK worden opgeleverd (pdf-document). Indien het ministerie aanvullende wensen heeft 
over de wijze waarop de publicaCe beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de 
meerkosten hiervan in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

11Eindgebruiker en opdrachtgever In de bouw: lessen uit het buitenland
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Onze offerte is geldig tot twee maanden na de indieningsdatum.

4.5 Tot slot

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van 
deze algemene voorwaarden is als bijlage bij deze offerte opgenomen.

Wij zien er naar uit aan deze opdfacht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere .toelichting altijd bereid.

Ondertekening voor akkoord 

Voorakkoord,

Namens de opdrachtgever, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

(naam)

(plaats)

ji. (handtekening)(datum)

/

t
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5 Waarom EIB

Economisch Instituut voor de Bouw5.1

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een toonaangevend onafhankelijk 
onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse van de gehele bouwkolom. Het EIB 
verricht zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek voor marktpartijen en overheid.

Voor het uitvoeren van het project is kennis nodig van de organisatie van het bouwproces. 
Bovendien is een netwerk nodig dat toegang verschaft tot institutionele bouwkennis in Europa. 
Daamaast is een netwerk nodig van de Nederlandse bouwwereld dat snel toegang verschaft tot 
actoren die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle implementatie van nieuw beleid. Op 
deze gebieden beschikt het EIB over de volgende relevante expertise;

aanbestedingen, contractvormen en productiviteit
organisatie van het bouwproces en de wijze waarop verschillen in institutes en prikkels bij 
actoren doorwerken in bouwprojecten en het te behalen resultaat in termen van prijs en 
kwaliteit
een netwerk dat snel toegang verschaft tot institutionele bouwkennis en economische 
kennis in Europa.
een netwerk dat toegang verschaft tot belangrijke spelers in de Nederlandse bouwkolom 

■ interviews en organisatie van workshops en congressen

Relevante publicaties5.2

De onderstaande studies van de EIB-medewerkers die bij dit project zijn betrokken geven 
eveneens een impressie van de relevante expertise van het EIB op het terrein van het 
voorgestelde onderzoek

Succesvol binnenstedelijk bouwen, 2011, Opdrachtgever Rijksbouwmeester
Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het bouwen op binnenstedehjke
versus uitleglocaties. Er is in dit onderzoek gekeken naar optimalisaties voor een betere prijs-
kwaliteitverhouding.

Bouwen voor kwaliteit, 2011, opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren 
Het onderzoek is uitgevoerd langs twee lijnen. De eerste lijn bestaat uit een analyse van het 
Bouwbesluit 2012 om door aanpassingen van het Bouwbesluit en de toepassing daarvan te 
vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding van bouwwerken te realiseren. De andere 
Ujn bestaat uit een verkenning van concrete woningnieuwbouwprojecten met verschillende 
aanbestedingsvormen in de gemeente Almere en herstructureringsprojecten in de stad Utrecht.

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers, 2012, Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra 
Een belangrijk deel van de bouwprojecten van gemeenten, provincies en het Rijk wordt via 
openbare aanbesteding op de markt gebracht. In dit rapport wordt in beeld gebracht hoe deze 
opdrachtgevers daarbij te werk gaan. Welke aanbestedingsprocedure kiezen zij? Welke 
gunningscriteria en welke contractvormen worden toegepast? Daamaast wordt geschetst 
hoeveel bedrijven een inschrijving doen op deze aanbestedingen en in welke mate dit varieert 
per opdrachtgever en per aanbestedingsprocedure. Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd, en zijn er 
regionale verschillen? In het derde deel wordt de focus gelegd op de kosten die deze 
inschrijvende bedrijven maken met het deelnemen aan aanbestedingen. Hoe hoog zijn deze 
transactiekosten, en in hoeverre verschilt dit tussen opdrachtgevers en 
aanbestedingsprocedures?

13, Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
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Kostenmodel omgevingsrecht, 2011, opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Ecdndmisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
gevraagd om een operationeel kostenmodel te ontwikkelen waarmee een indicatief beeld kan 
worden gevormd van het besparingspotentieel van maatregelen in de sfeer van het 
omgevingsrecht In dit onderzoek is onderzocht welke institutionele factoren de prijs van 
bouwprojecten opdrijft.

Bouwconcems in beeld 2010-2011, 2012, eigen onderzoek
Onderzoek naar de financiele positie van grote Nederlandse bouwbedrijven. In dit onderzoek 
wordt ook aandacht besteed aan'de positie van Nederlandse bedrijven op de Internationale PPS- 
markt.

Succesfactoren in de bouw , 2013, opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Het intemationale onderzoek naar succesfactoren in de bouw geeft inzicht in de mogelijkheden 
voor de eindgebruiker en opdrachtgever om een optimale prijs-kwaliteitverhouding te 
realiseren. Voor dit onderzoek zijn in vijf landen, Belgie, Denemarken, Duitsland, Groot- 
Brittannie en Oostenrijk, interviews gehouden met lokale experts uit de publieke sector, markt 
en wetenschap.

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
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Voorwaarden

Op de opdracht is uitsluitend de 'Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2011’ (ARVODI-2008) van toepassing.

Algemeen
De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan djdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij in X termijnen in rekening 
brengen.

Mocht op verzoek van het Ministerie van BZK wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te 
worden doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen het Ministerie van BZK en EIB om te 
bepalen of sprake is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Geheimhouding
Opdrachtgever kan besluiten het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. Indien in dit geval 
door Opdrachtgever toch informatie uit (delen van) het rapport naar buiten worden gebracht, 
dan heeft het EIB het recht om het eindrapport integraal openbaar te maken.

Intellectueel eigendom
De eigendomsrechten van de resultaten van het onderzoek berusten bij het Economisch 
Instituut voor de Bouw.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstui^en die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door de kwaliteit van de 
medewerkers, de interne organisatie en een curatorium van deskundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond in economie, bouwen en wonen. Het EIB garandeert dat bij de 
uitvoering van het onderzoek de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de 
communicatie van de uitkomsten de uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door 
Opdrachtgever of derden van de onderzoeksresultaten in welke' zin dan ook.

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw 
Directeur:
Bezoekadres: Basisweg 10 

1043 AP Amsterdam 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam 
K.v.K. Amsterdam 
Nurnmer 41198910 
NL0029.62.251.B.01 
ING
Rek. nummerl

Postadres;

Handelsregister:

BTW;
Bank:

IBAN:
BIG:
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Bijlage 2 CV's projectteam

5.3 ■ Cuiriculum Vitae

Persoonlijke informatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum ' 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

i

EIB, Basisweg 10,1043 AP, Amsterdam

l@eib.nl

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
1997-2005
Specialisatievakken

VWO

Economie, Vrije Universiteit
Macro-economie, Openbare Financien, Real estate valuation & 
investments
Financiele oorzaken stagnatie woningbouw in AmsterdamAfstudeeronderzoek

Nederlands, EngelsTalen

Werkervaring 
Huidige positie Senior onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw {EIB), 

woningbouw, corporaties, bouw en regelgeving, 
beleidsevaluaties.

Lid gemeenteraad Amsterdam, woordvoerder woningbouw, 
openbare ruimte en groen

2006-heden

Vastgoedeconoom, gemeente Zoetermeer, grondexploitaties 
opstellen, uitvoeringsbudgetten accorderen, 
grondprijsonderhandelingen

2005-2007

Gemeenteraadsfractie PvdA Amsterdam, beleidsmedewerker 
financien en economische zaken.

2002-2005

Tweede Kamerfractie PvdA, inhoudelijk medewerker financien 
en economische zaken, projectmedewerker arbeidsmarktbeleid

1999-2002

(
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Kennis expertise
• Woningmarkt
• Ruimtelijke regelgeving (ruimtelijke ordeningsbeleid, omgevingsrecht, bouwbesluit)
• Woningcorporaties
• Gemeentefinancien
• Grondexploitaties

Kemkwaliiicaties
• Snijvlak bouw en beleid
• . Woningbouw vanuit micro en macro perspectief
• Wisselwerldng financien overheden en woningcorporaties op woningbouw

Organisatorische vaardigheden 
• Projectleider diverse projecten bi; ElB

Sodale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, resultaat gericht en communicatief
• Kan duidelijk conclusies en aanbevelingen overbrengen in presentaties
• Daadkrachtig en open projectleider
• In staat bet verhaal achter de cijfers te vatten
• Weet resultaat te behalen, ook met onverwachte situaties

Bijlage 1: Selectie van uitgevoerde projecten

2012
• Projectleider ‘Gemeentefinancien, voorzieningen en ruimtelijke investeringeii in 

krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieen.’
• Ramingen woningbouwproductie ten behoeve van Europees bouwcongres Euroconstruct 

Oaarlijks terugkerend)
• Ramingen woningbouwproductie ten behoeve van ‘Verwachtirigen bouwproductie en 

werkgelegenheid’ (jaarlijks terugkerend)
• Lange termijnstudie
• Lid onderzoeksteam‘Evaluatie stimuleringspakket woningbouw’

2011
• Projectleider ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen. Maatschappelijke kosten en baten en 

opties tot optimalisering'
• Lid onderzoeksteam 'Bouwen voor kwaliteit’.
• Lid onderzoeksteam ‘Kostenmodel omgevingsrecht’.
• Projectleider ‘Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur’.
• Lid onderzoeksteam ‘Monumenten en corporaties - monumentenbezit en - beleid van 

corporaties’

2010
• Projectleider onderzoek naar onderhoudskosten van een grote woningcorporatie
• Doorrekehing beleidseffecten varianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie 

huursector.
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2009
• Projectleider onderzoek naar integrale VPB-plicht voor woningcorporaties
• Voorbereidingen ten behoeve van publicatie 'Hervorming van de woningmarkt’

2008
• Lid onderzoeksteam ‘Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen; Regionale 

ontwikkeling en beleid na 2009’.
• Voorbereiding vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt?
• Opzetten database grondexploitaties

Bijlage 2: Publicaties

EIB (2012), ‘Gemeentefinancien, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. 
Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieen.’

EIB (2012),‘Evaluatie stimuleringspakket woningbouw.’

EIB (2011), ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen. Maatschappelijke kosten en baten en opties tot 
optimalisering'

EIB (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit’.

EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht’.

EIB (2011), ‘Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur’.

EIB (2011), 'Monumenten en corporaties - monumentenbezit en - beleid van corporaties'
i,

EIB (2010), ‘Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector.’

EIB (2008), 'Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen, Regionale ontwikkeling 
en beleid na 2009'.

EIB (2008-2011), 'Verwachtingen bouwproductie en werkgeiegenheid'

EIB (2008-2011), ‘Euroconstruct’ (jaarlijks)

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
Amsterdam. 9 augustus 2013

18
13.2.010



Curriculum Vitae5.4

Persoonlijke informatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

EIB.iBasisweg 10,1043 AP, Amsterdam

Opieiding 
Vooropleiding 
Academische opieiding 
1997-2002
Afstudeeronderzoek

VWO

Experimentele Natuurkunde, Universiteit Utrecht '
High-speed deposition of silicon thin films for photovoltaic 
energy production.

Overig cursussen en training 
2007 De modules 'Inleiding in de Nederlandse economie’ en 

‘Organisatie en management’, Open Universiteit Nederland 
Incompany training ’mensen zijn het EIB’: persoonlijke 
vaardigheden, communicatie, presentatie etc., Krauthammer 
Externe training ‘Acquisitie en accountmanagement’, 
Krauthammer

2009

2011

Talen Nederlands, Engels

Werkervaring
2008-heden Onderzoeker Infrastructuur en aanbesteding, Economisch 

Instituut voor de Bouw (EIB).

Sales engineer bij Hardeman BV, systeembouwer,
' verantwoordelijk voor het samen met de klant naar een 

doelmatige oplossing zoeken voor zijn huisvestingsprobleem 
(utiliteitsbouw).

2002-2008

Kennis expertise
• Aanbesteding van werken, nationaal en Europees
• Grond-, water- en wegenbouw, bedrijven en de markt
• Gebruik en interpretatie van de Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) 
" Energie in de gebouwde omgeving

Kemkwalificaties
• Financiele en economische project analyse (financiele analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Bediijfseconomische analyses (omzet, winst, financiering, risicomanagement, rendement)
• Aanbesteding- en contractering in de bouw; modeme contractvormen
• Bouwkundig inzicht, ervaring met ontwerp-, constructie- en ingenieurswerkzaamheden
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Databasebeheer, o.a. PostGres en SQL
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen, 

waaronder VBScript, C++, Java, ASP

Sociale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews
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Bijiage 1; Selectie van uitgevoerde projecten

2012 (incl. doorlopende projecten)
• Onderzoeker in het project 'nacht- en weekendwerk langs en op het spoor’
• Bijgedragen in een lange termijn studie naar de bouw in 2040, met name op het gebied van 

energiegebruik in de gebouwde omgeving
• Projectleider bij een onderzoek naar de wijze waarop publieke opdrachtgevers hun 

bouwwerken openbaar aanbesteden, en welke transacciekosten daarmee gepaard gaan
• Bijgedragen aan een publicatie waarin de grootste Europese bouwconcems worden 

vergeleken op basis van bedrijfseconomische cijfers en personeel en 'arbeid
• Verantwoordelijk voor de implementatie van de database BAG binnen het EIB en het 

beschikbaar maken van de gegevens voor diverse onderzoeken
• Monitoring van marktomstandigheden in de sector metalen ramen- en gevelbouw door 

middel van frequente enquetes onder ondememers en terugkoppeling daarvan
• Projectleider bij de doorlopende monitoring van de aanbestedingsmarkt van werken door 

publieke opdrachtgevers in Nederland
• Inventarisatie van aankomende projecten en de (gww-)markt ten behoeve van marktdagen 

in Noord-Holland en Utrecht

2009-2011
• Onderzoeker in een project waarbij de wegenbouwsector in kaart wordt gebracht: 

opdrachtgevers en opdrachtnemers, en het persjjectief op de middellange termijn
• Onderzoeker in een project waarbij de kosten en baten van een eventuele vermindering van 

de hoeveelheid nacht- en weekendwerk voor Rijkswaterstaat in beeld worden gebracht
• Onderzoeker in een project waarbij de ihogelijkheden om meer klantgericht te bouwen 

worden onderzocht, met name de analyse van een aantal concrete cases
• Inventarisatie van projecten en de (gww-)markt ten behoeve van een marktdag in West; 

Eriesland
• Opzetten van een kwartaalpublicatie over de ontwikkelingen op de aanbestedingsmarkt ten 

behoeve van opdrachtnemers en opdrachtgevers die daar actief zijn
• Onderzoek naar de effecten van het hanteren van geschiktheidseisen en referentie-eisen bij 

de aanbesteding van werk
• De verwerking van een grootschalige enquete onder hoofdaannemers in b&u en gww en 

publicatie van de belangrijkste resultaten
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van risicomanagement bij 

bouwbedrijven

Eindgebniiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
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Bijlage 2; PubHcaties

Hardeman, S. en Vlist, AJ. van der, (2010), 'Openbare aanbestedingen in de gwrw, doelmatigheid 
van geschiktheidseisen’

Hardeman, S., en van der Vlist, A.J. (2010), 'On the design of Public Procurement of 
infrastructure works’. Proceedings of the aBWorldBuilding Congress. 344:13:26

Jansen, F.J., en Hardeman, S., (2010) ‘Bouw in beeld’

Groot, P.J.M., en Hardeman, S. (2011), Overheid en Markt, riieuw evenwicht in aanbesteden

Gropt, P.J.M., Hardeman, S., en Semenov, R., (2011) ‘Ruimere tijdsvensters in het wegonderhoud 
bij Rijkswaterstaat. Effecten op nachtwerk, verkeershinder en uitvoering.’

Hardeman, S., Mulder, M., Koning, M.A. en Saitua Nistal, R., (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit,' 
onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren.’

Hardeman, S., (2011, 2012), ‘Aanbestedingsgedragopdrachtgevers’

Jansen, F.J., en Hardeman, S., (2011, 2012 en 2013), 'Bouwconcems in beeld’

Groot, P.J.M., Afrian, K., Hardeman, A.J. en Vrolijk, M.H., (2012), ‘Trends en ontwikkelingen in de 
wegenbouw^tot 2017. Markt, rolverdeling en werkgelegenheid.’

Groot, P.J^M., Hardeman, S., en Suiskind, H.S. (2012), ‘Inventarisatie projecten Noord-Holland 
Noord. Marktontmoeting Ondememend aanbesteden.’
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Curriculum Vitae5.5

Persoonlijke informatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
E-mail
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

EIB, Basisweg 10; 1043 AP, Amsterdam

l@eib.nl

Opleiding
Vooropleiding VWO

BSc. Economie en Bedrijfseconomie, Universiteit Utrecht 
Economische geografie en Bestuurs- en 
Organisadewetenschappen

2005-2009
Minoren

MSc. Spadal, Transport & Environmental Economics, Vrije 
Universiteit Amsterdam 
Ruimtelijke economie, milieueconomie en -■ 
vastgoedmanagement

2009-2011

Specialisatievakken

Werkervaring 
Huidige poside Onderzoeker Wonen en projectanalyse, Economisch Instituut 

voor de Bouw (EIB), Amsterdam

Research Assistant Energy & Environment, ECORYS Rotterdam2011-2011

Talen Nederlands (moedertaal), Engels (goed); Frans, Duits (basis)

Microsoft Office; Stata; SPSS; E-Views; ArcGlS; LATEXComputervaardigheden

Kennisexperdse
• Woningmarkt
• Resource efficiency en energy efficiency
o Regionale ontwikkeling en krimpgebieden 
■> Scenariostudies

Kemkwalificades
• Kwandtadeve methoden
» Data-analyse en -verwerking
• Onderzoek en rapportage rond regionale ontwikkeling en woningmarkt
» Ervaren in stadsdsche analyse, daarbi; gebruik makend van SPSS, Stata en Eviews

Sociale en overige vaardigheden
o Goede schrijver, resultaatgericht en communicatief 
» Gestructureerd
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Bijlage 1: Selectie van uitgevoerde projecten

2013 (inclusief doorlopende projecten)
• Langetermijnstudie 'Investeren in Nederland'
• MKBA Zeeuws-Vlaanderen
• MKBA Oostburg
• Pilot Programmering Regio Amersfoort

2011-2012
• Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013
• Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 -
• Trends en ontwikkelihgen in de afbouwbranche 2012-2017’
• Country Report Netherlands 2012, Euroconstruct
• De Bouw in 2020

Bijlage 2: Publicaties

EIB (2012), "Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017’, Amsterdam: 
Economisch Instituut voor de Bouw.

NEIB (2012), ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012’, Amsterdam: Economisch 
Instituut voor de Bouw.

EIB (2013), 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013’, Amsterdam: Economisch 
Instituut voor de Bouw. '

Koning, M.A. & N. Schep (2012) ‘De Bouw in 2020', Amsterdam

Semenov R. & N. Schep, ‘Country Report Netherlands', Euroconstruct Munich, 2012

t ■
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Economlsch Instltuut voor de Bouw 
T.a.v. de heer 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam

Olrectoraat^Ceneraal 
Woneit en Bouwen 
Oirecci« Bouwen .

Turfmartct 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2S00 £A Oen Haag

Contactpersoon

)minbzk.nl

Kenmerk
2013-0000516586

6 September 2013
Onderzoek Eindgebrulker en opdrachtgever in de bouw: lessen 
uit het buitenland 
Opdrachtnummer; 6280U3015

Datum
Betreft

Uw kenmerfc
132010

Geachte beer

HierblJ verleen ik u een opdracbt tot het verrichten van activitelten inzake de 
“Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland". De 
opdracbt wordt verleend conform uw offerte 132100 van 9 augustus 2013.

Uw opievering van de eindrapportage is 1 november 2013.

Op de uitvoering van deze opdracbt zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.

Deze opdracbt wordt begeleid door de heer bereikbaar op nummer

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten van maximaal |exclusief 8TW, respectievelijk 

nclusief 21% BTW en overige kosten.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracbt is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande scbriftelijke toestemming.

Uw betalingsverzoek op basis van werkelijk gemaakte kosten, dient u toe te zen- 
den aan bet.
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Fmanciele Administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
o.v.v. 6280113015

Bij voorkeur ontvangenwMuwfectuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar iminbzk.nl

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.
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Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van iin van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Datum
6 September 2013

Kenmerk
2013'OOOOS16S86Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatui^af^e factuur plaatsvinden op

uw bankrekeningnummer IBAN:____________________
name van Economisch Instituut voor.de Bouw te Annsterdam.

in BIC; ten

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In- 
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteure 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties I

l/dien u niW akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schrlftelljk 
onder verm^ing van bovengenoemd zaaknummer te berichten binnen twee 
' ^eken na ontwngst van deze opdrachtbrief.

I loogachtend, \
< e minister vooit Wonen en Rijksdienst 
r airens deze, | ...

Bouwen
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1 Ontbijtsessie

1.1 Doel

Met behulp van de reacties vanuit het veld een beter inzicht krijgen of de genoemde aanpak 
(nazorg, benchmarking) zou kunnen werken. in opdracht van het ministerie van BZK in het 
kader van de verbetering van de kwaliteitsborging

1.2 Planning en locatie

Ergens in week 8 (17 - 21 februari 2014) wordt gezocht naar een mogelijkheid om zoveel 
mogelijk van de genodigden bijeen te krijgen. Uitgangspunt is een bijeenkomst vroeg in de 
ochtend ('ontbijtsessie') op een goed bereikbare, neutrale locatie.

1.3 Genodigden

We hodigen de volgende partijen/personen uit; 
Bouwprestaties^n^P^H^^I 
Architect
2 Bouwbedrijven (bijv. 1 grote landelijke, 1 mkb) 
2 Ontwikkelaars (bv. 1 van Neprom, 1 van NVB) 
Een corporatie
Aedes
Eigen Huis^HHim 
PastPerformarice No.ord-Hollandj
RGD|m|V 
TUDelfim 
Van de dne wai

/

lorginstellingen ^n vertegenwoordiger

[directeur EIB). Namens hetDe discussie vindt plaats onder leiding van___
ministerie zullen ca. 5 personen aanwezig zijn.

1.4 Overig

Voorafgaand stuurt EIB een discussienotitie naar de genodigden, met daarin het doel van de 
bijeenkomst, een selectie van de bestaande vragen, een deelnemerslijst en als bijlage de 
(bijgewerkte) notitie.

Eindproduct hiervan is tweeledig: een verslag van de bijeenkomst, en een bijgewerkte notitie 
met het commentaar van de ontbijtsessie verwerkt. Deze documenten zullen uiterlijk 31 maart 
2014 worden opgeleverd.

Deze werkzaamheden (een aanvullende rapportage), en de huur van een ruimie voor de 
ontbijtsessie, vallen buiten de eerder geoffreerde werkzaamheden, daarom doen wij bij deze 
een verzoek tot meerwerk van totaal 
voor een toelichting.

inclusief BTW). Zie tabel 1xdusief BTW

■ I
1.5 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.

Eindgebniilcer en opdrachtgcver 
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c: »»v.r aHK-TOa':i’£g,ia! '‘■:i t,;-.-•r^-ifcry. r.
Tabel 1;1 , T Vi"' ■■•..^ ••. j

Tarief (gemiddeld) Oagen€

Voorbereiding/discussienotitie 
Locatie (inclusief ontbijt) 
Verslag
Verwerken commentaar

Totaal kosten meerwerk

Opdracht reeds verstrekt

Totaal

Bedragpn zijn exrlusief btw. Totaalbedrag incl. reeds vetstrelcte opdracht ihcl BTW is|
.. .? 'I,a: ^ •:fc v*.. • •Brdh: EIB 0 . !• i

1.6 Tot slot1

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toelichting altijd bereid.

Namens het Economisch Instituut voor de Bouw,

t
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Ondertekening voor akkoord

Voor akkoord,

Namens de opdrachtgever, het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties,

(naam)

(plaats)

(datum) (handtekening)

Eindg«bruiker en opdrachtgever
Amsterdam. 03 februari 2014
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Voorwaarden

Op de opdracht is uitsluitend de 'Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008’ (ARVODl-2008) van toepassing.

Algemeen
De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij in e6n keer na goedkeuring van 
het eindrapport door de opdrachtgever in rekening brengen. Genoemde tarieven worden 
jaarlijks geindexeerd.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.
De rapportage zal in elektronische vorm aan Opdrachtgever worden opgeleverd (pdf- 
document). Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtgever.
Onze offerte is geldig tot twee maanden na de indieningsdatum,

Geheimhouding
Opdrachtgever kan besluiten het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. Indien in dit geval 
door Opdrachtgever toch informatie uit (delen van) het rapport naar buiten worden gebracht, 
dan heeft het EIB het recht om het eindrapport integraal openbaar te maken.

Intellectueel eigendom
De eigendomsrechten van de resultaten van het onderzoek berusten bij het Economisch 
Instituut voor de Bouw.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op.of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door de kwaliteit van de 
medewerkers, de interne organisatie en een curatorium van deskundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond in economic, bouwen en wonen. Het EIB garandeert dat bij de 
uitvoering van het onderzoek de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de 
communicatie van de uitkomsten de uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door 
Opdrachtgever of derden van de onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Maatregelen gericht op duurzaamheid
Voor reizen ten behoeve van het onderzoek zal bij voorkeur met het openbaar vervoer worden 
gereisd. Mocht bij uitzondering er onverhoopt toch met de auto worden gereisd, dan zal 
hiervoor 100% klimaatcompensatie worden toegepast. Indien van toepassing zal bij facturering 
het bewijs van klimaatcompensatie op basis van facturen worden overlegd.

Het EIB neemt de algemene maatregelen ter vermindering van de milieubelasting van het 
transport, waaronder ook die aan deze opdracht is gerelateerd. 2o stimuleert het EIB het 
gebruik van het openbaar vervoer door de reiskostenvergoeding voor het woonwerkverkeer te 
baseren op de tarieven van een jaarabonnement openbaar vervoer. In aanvulling hierop heeft 
het EIB een fietsregeling om ook het fietsgebruik voor het woonwerkverkeer te bevorderen. Met 
deze algemene maatregelen voldoet het EIB aan de in de offerteaanvraag gestelde minimumeis 
Duurzaam Inkopen.
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Het EB huurt kantoorruimte en fadliteiten in van APG (voorheen Cordares). APG voert als 
beheerder van het kantoorgebouw beleid gerichtop afvalpreventie en energiegebruik. APG is 
bewust en actief bezig met afvalpreventie. Zo wordt papier en karton gescheiden afgevoerd en 
wordt vcoral gebruik gemaakt van intranet en email om de interne papierstroom te reduceren. 
Afgeschreven apparatuur wordt voor gebruik verkocht of anders via een aparte afvalstroom ter 
recycling aangeboden. Ook'de andere relatief Heine afvalstromen worden gescheiden 
afgevoerd. Om het energiegebruik te beperken wordt de verlichting om 18:00 uur automatisch 
omgeschakeld naar schoonmaakverlichting en uitgeschakeld om 20:00 uur. APG heeft door een 
extern bureau een quick scan laten uitvoer^n naar de mogelijkheden om de afvalstroom en het- 
energiegebruik verder in te perken. cj

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw 
Directeur:
Bezoekadres: Basisweg 10 

1043 AP Amsterdam 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam 

Handelsregister: K.v.K. Amsterdam 
Nummer 41198910 
NL0029.62.251.B.01

Postadres:

BTW:
Bank: ING

Rek. nummer
IBAN:
BIG:
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradr«s Posttus 20011 2500 EA Den Haag

Economlsch Instituut voor de Bouw 
T.a.v.
Postbus S8248 
1040 HE Amsterdam

Dlr^etoraat-Generaai 
Wonen en Bouwen
DirecOe Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 200IJ. 
2500 EA Oen Haag

Contactpersoon

l^^minbzk.nl

Kenmerk
2014-0000092130

Datum
Betreft

6 maart 2014
Aanvullende onderzoek Eindgebrulker en opdrachtgever 
Verplichtingennummer; H18-8304

Uw kenmerk
I3.2.0l0b

Geachte heer

Voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot het onderzoek 
"Eindgebrulker en opdrachtgever", waarvoor uw met brief d.d. 9 September 2013, 
kenmerk 2013-0000516586 opdracht is gegeven, verstrek ik u een aanvullende 
opdracht, conform de specificaties van uw aanbieding van 3 februari 2013 .

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamheden 
is in afwijking op uw offerte afgesproken met

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opdrachtword^egeleid door de heer 
nummer

bereikbaar op mobiele

Ik ben bereid voor de aanvullende opdracht de werkeliik gemaakte kosten te ver- 
goedemdit met een maximum van 
■■i^liindusief 21% BTW.

exclusief, respectievelijk

De totale toezegging bp basis van werkeliik gemaakte kosten voor bovengenoem-
exclusief, respectievelijkbedraagt thans 

inclusief 21% BTW.
de 01

Oversdhrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is 
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestelde 
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u order 
vermelding van bovenstaande verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiele Administratle DGWB/DIrectle Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
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iminbzk.nlgegevens sturen naar 
Indian u deze toch per post wenst In te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

Datum 
6 maan 2014

Kenmerk
20142014-
00000921300000092130

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van een van beide 
mogelljkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum^van^de factuur plaatsvinden^ 
uw bankrekeningnummer IBAN;
t.n.v. Ecoriomisch Instituut voor de'Bouw te Amsterdam.

en BIC nummer

j
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in- 
dien u met voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of op onjuiste wijze indienen 
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servlcenummer van de crediteurei 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesj

van

Indian u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk 
onder vermelding van bovengenoemde verplichtingennummer te berichten binnen 
twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en RIJksdienst,S

OirQCXBur
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S0D EA Den Haag

Economisch Instituut voor de Bouw
T.a.v. de heer______
Postbus 58248 ~
1040 HE Amsterdam

Dlrectoraat'Genereai 
Wonen en Bouwen 
oirecbe Bouwen

Turfmart<t 147
Den Haag
PQStbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbzk
www.twttt^.com/minbzk

V

ContactpcfTOon

rarninbzk.nl

15 april 2014
Acceptatie onderzoek Eindgebruiker en opdrachtgever in de 
bouw: lessen uit bet buitenland

Datum
Betreft

Kenmerk
2014-0000200260

Uvtf kenmerk

Geachte beer

Hierbij bevestig ik de ontvangst van bet rapport "Eindgebruiker en opdrachtgever 
in de bouw: lessen uit bet buitenland" d.d. maart 2014. W/ij danken u voor de 
getoonde inzet. Het doet mij dan ook plezier u te berichten dat ik bet rapport 
accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 4 april 2014 met factuurnummer 15156 is ontvangen en
wordt naar bankrekeningnummer 

ten name van Economisch

k
goedgekeurd^He^edra^an
IBAN: en BIC
Instituut voor de Bouw te Amsterdam overgemaakt.

Hoogachtend,

de minister voor Wonen en Rijksdienst 
nanhens deze.

diiiecteur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

SCSLUTTVORMINGSMCHO

Akern'd-
Wnd. directeur Bouwen Dir«ctoraat-G«n«faal 

Wonen en Bouwen
Directle Bcniweno,
Contaetpereocn

T

Datum
17 juni 2015

memo Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteltsborging

Inleiding
In mei 2015 heeft de Ministerraad besloten om het Wetsvoorstel kwallteitsborging 
voor het bouwen voor te dragen voor advies van de Raad van State. Verwacht 
wordt dat het wetsvoorstel nog in 2015 naar de Tweede Kamer kan worden 
gestuurd.
Voor de discussie met de Tweede Kamer is nader inzicht nodig in de 
maatschappelljke kosten en baten. Hiervoor willen we de eerder gemaakte mkba 
actualiseren.
In 2013 heeft het ministerie van BZK als voorbereiding op het wetstraject een 
maatschappelljke kosten baten analyse (mkba) uit laten voeren door Ecorys. Oeze 
mkba werd destijds gebaseerd op een groot aantal aannames omdat nog veel 
over het wetsvoorstel onbekend of in discussie was. Nu het wetsvoorstel naar de 
Raad van State is gestuurd, kan op basis van die versle een geactualiseerde mkba 
worden gemaakt.

Besluit
Ben je akkoord om de aanbesteding van het hierna beschreven onderzoek te 
starten?

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag is; Bereken de maatschappelljke kosten en baten van de 
invoering van het wetsvoorsteil kwallteitsborging voor het bouwen.
Hierbij worden de maatschappelljke kosten en baten berekend van;

de Invoering van het nieuwe stelsel, voor alle gevolgkiassen; hierbij wordt 
rekening gehouden met de fasering van invoering voor zover die bekend
is;
de wijziging van het Burgerlljk wetboek;
de gevolgen van de verruiming van de categoric bouwwerken waarvoor de 
toets aan de bouwtechnische voorschriften vervalt; 
de introductle van een vrijwilllge benchmark voor aannemers en van een 
consumentendossier.

De mkba wordt opgezet volgens de daarvoor geldende methodlek. Er wordt dus 
een brede maatschappelljke analyse uitgevoerd.

Toelichting op onderzoeksvraag
In eerder onderzoek (deels in opdracht van het ministerie) is al voorwerk verricht 
dat de basis van de geactualiseerde mkba kan vormen. Dat zijn met name:
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de eerder ultgevoerde mkba (Ecorys In opdracht van BZK, September 
2013);
Impactanalyse VBWTN (VBWTN In eigen beheer, april 2015); 
onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van 
BZK, zomer 2015); ■
flnancieie consequentles voor gemeenten (bestuurli)ke lasten, leges, ove- 
rige rinanclSIe consequentles: het onderzoek ult hoofde van artikel 2 Fvw) 
(PM In opdracht van BZK, zomer 2015).

Daarnaast worden de volgende In opdracht van BZK ultgevoerde onderzoeken 
betrokken bij de actuallsatie van de mkba:

Doorrekening administratieve en bestuurlljke lasten, (Sira consulting in 
opdracht van BZK, oktober 2012);
Verdleplng leges Omgevlngsyergunnlng, Een verkenning naar effecten 
(Ecorys, nog niet openbaar).

Het is essentleel dat in de geactuallseerde mkba een duidelijke relatie wordt 
gelegd met de eerder ultgevoerde mkba, met de ultgevoerde berekening van 
regeldrukeffecten en leges en met de berekening van de finandele consequentles 
door gemeenten en de andere onderzoeken. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd In 
opdracht van BZK en moeten dus aan elkaar te relateren zijn. Hierover moet ook 
worden gerapporteerd in het eindrapport.

Datum
17 jum 2015

Bij de actuallsatie van de mkba wordt gebrulk gemaakt van de meest actuele 
teksten van het wetsvoorstel en de amvb's. Deze worden vertrouwelljk aan de 
uitvoerder verstrekt.

Het eindresultaat zal bestaan ult de volgende onderdelen: 
een eindrapport, elektronisch 
het rekenmodel met de gebruikte variabelen 
een presentatle van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep 
kwaliteltsborging

ZIe voor meer informatle de bijgevoegde notitle voor aanvraag van offertes.

UItvoering
Het onderzoek wordt uitbesteed aan een adviesbureau. Er worden offertes 
gevraagd aan;

Ecorys: uitvoerder vorige MKBA (najaar 2013);
EIB: kennisinstituut bouw, breed gezien als onafhankelijk en deskundig in- 
stituut;
Sira consulting: Sira heeft het onderzoek regeldrukeffecten uitgevoerd 
plus berekeningen van leges.

Planning
Het onderzoek start In jull 2015 en wordt opgeleverd eind oktober 2015.

Kosten en dekkii
Er Is maximaal | 
bestedingsplan 2015 van BK.
Naar verwachting Is het onderzoek voor dit bedrag ult te vgeren.

(Incluslef btw) gereserveerd binnen het
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Bijiagen in CTM
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Eigen-verklaring onderhandse 
aanbestedinqen____________
Format opgave prijsstelling

Bijlage 1 Conform bilqevoeqd format
BIJIage 2 Conform bijgevoegd format -n.v.t.
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rechtsgeldla ondertekend)
Conform bilqevoeqd format n.v.t.
Conform biiqevoeqd format

Biilaqe 4 Referentieverklarinq
Conformiteltenllist elsenBIJIage 5
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In CTM
In CTM

■‘f Achtergr6nd)if>fonnatiiBiW>€fr'iieJawiiwftcier^ >' ■t "f
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Begrippenlijst (indien van toepassing)

In deze Offerteaanvraag en bijgevoegde concept Overeenkomst wordt het volgende verstaan onder:

Aanbestedingswet 2012 Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent 
aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012): hierna te noemen Aw

Beoordelingscommissie De personen, die namens de Opdrachtgever de ontvangen Offertes 
beoordelen en advies uitbrengen aan het tot het gunningbesluit 
bevoegde gezag.

Combinant Lid van een Combinatie.

Combinatie Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen 
waarbij de leden zich zowel gezamenlljk als hoofdelijk aansprakelijk 
stellen voor de nakoming van de verbintenis(sen) jegens de 
Opdrachtgever voortvioelende uit/samenhangende met de opdracht.

UBRIHISContactpersoon
inkoopadviseur

Telefoonnummer:
E-malladres: @rlJksoverheld.nl

Complete Tender Management, het elektronische 
aanbestedingsplatform waarin deze offerteprocedure wordt 
uitgevoerd.

CTM

Economisch meest 
voordelige inschrijving 
(EMVI)

De Inschrijving met de gunstigste prijs/kwallteitsverhouding (op basis 
van de in dit document gestelde gunningcriterla).

De verplichte Eigen verklaring m.b.t. Uitsluitingsgronden en 
Geschiktheideisen. Deze dient door een Inschrijver ingevuld en 
ondertekend bij de Offerte te worden gevoegd.

Eigen verklaring 
aanbestedingen

Eisen Eisen waaraan de Offerte minimaal moet voldoen om voor de gunning 
van de opdracht in aanm'erking te kunnen komen.

Geschiktheideisen Eisen van kwalitatieve aard waaraan de Inschrijver moet voldoen om 
voor gunning van de opdracht in aanmerking te kunnen komen. Het 
gaat hierbij om eisen met betrekking tot financiele en economische 
draagkracht enerzijds en technische en/ of beroepsbekwaamheid 
anderzijds.

UBRIHIS De Haagse Inkoqp Samenwerking is het Inkoop UItvoeringscentrum 
van een aantal ministeries.'UBRIHIS begeleidt voor Opdrachtgever 
deze offerteprocedure. Zie voor meer informatie 
http ://www. ubriik.nl/oroanisatie/ubr-haaase-inkooD-samenwerkino.

Een ondernemer die op basis van de voorwaarden vermeld in de 
Offerteaanvraag een Offerte indient.

Inschrijver

Nota van Inlichtingen Document waarin de door Potentiele Inschrijvers gestelde vragen 
geanonimiseerd samen met de door de Opdrachtgever daarop 
gegeven antwoorden zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen 
van en/of aanvullingen op de Offerte aanvraag. De Nota van 
Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit van de Offerte 
aanvraag .

Een door Inschrijver Ingediende aanbleding op basis van het door 
Opdrachtgever via CTM gepubliceerde offerteaanvraag.

Offerte

Dit document, waarin de gevraagde dienstverlening, de 
Opdrachtgever, de te volgen offerteprocedure, de geschiktheid- en

Offerteaanvraag

Offerteaanvraag actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging
201500114.126.005 4 van 14



gunningcrltetla en de wljze van beoordeling van offerten wordt 
beschreven en toegelicht.

Opdrachtgever De Staat der Nederlanden, in casu, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrljksrelaties, directle Bouwen.

Opdrachtnemer De Inschrijver met wie Opdrachtgever In het kader van deze 
aanbesteding een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst De overeenkomst die deel ultmaakt van de Offerteaanvraag.

Potentigle Inschrijver De organisatie die de Offerteaanvraag heeft gedownload via CTM.

Subgunningcriteria De wensen en Eisen, als gesteld In de Offerteaanvraag, op basis 
waarvan de Offerte inhoudelijk wordt beoordeeld.

Uitsluitingsgronden De verplichte gronden voor uitsluiting van deeineming bedoeld in 
artikel 2:86 Aw en de door de Aanbestedende dienst gehanteerde 
facultatieve uitsluitingsgronden bedoeld In artikel 2:87 Aw.

j

J

i
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1. Algemeen

Opdrachtgever wenst door middel van deze offerteprocedure te komen tot de selectie van een 
leverancier voor de uitvoering van een maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoorstel 
kwalite[tsborging voor het bouwen.

Om tot het gewenste resultaat te komen, is door middel van een marktonderzoek, vooraf, een selectie 
van drie leveranciers gemaakt, die potentleel geschikt worden geacht om in te schrijven op deze 
offerteprocedure. U bent geselecteerd ten behoeve van deze offerteprocedure, welke in dit document 
nader is uitgewerkt.

U wordt uitgenodigd een Offerte in te dienen voor deze opdracht. De eisen, wensen en 
randvoorwaarden worden in dit document toegellcht. Indien u na het lezen van dit document tot de 
conclusie komt, dat u geen offerte zult indienen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk aan de 
contactpersoon te laten weten.

Deze offerteprocedure wordt door de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) begeleid en 
uitgevoerd.

1.1. Opbouw document offerteaanvraag
De opbouw van dit document is als voIgt. Hoofdstuk 1 beschrljft de aard van de opdracht, het doel 
van de offerteprocedure en vermeldt de contactgegevens van Opdrachtgever en CTM. Hoofdstuk 2 zet 
de offerteprocedure ulteen. Hoofdstuk 3 geeft de eisen weer die aan Inschrijver worden gesteld en 
geeft een overzicht van de (Sub)gunningcrlteria en een toellchting op de beoordeling hlervan. 
Hoofdstuk 4 geeft een toellchting op de opbouw van uw Offerte. )

1.2. Achtergrondlnformatie
In mei 2015 heeft de Ministerraad besloten om het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 
voor te dragen aan de Raad van State voor adyies. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel nog in 2015 
naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.
Voor de discussie met de Tweede Kamer is nader Inzicht nodig in de maatschappelijke kosten en 
baten. Hiervoor willen we de eerder gemaakte mkba actuajiseren.
In 2013 heeft het mlnlsterie van BZK als voorbereiding op het wetstraject een maatschappelijke 
kosten baten analyse (mkba) ult laten voeren door Ecorys. Deze mkba werd destijds gebaseerd op 
een groot aantal aannames omdat nog veel over het wetsvoorstel onbekend of In discussie was. Nu 
het wetsvoorstel naar de Raad van State is gestuurd, kan een geactualiseerde mkba worden gemaakt 
op basis van die versie, aangevuld met de al bekende uitwerking In nadere regelgeving.

1.3. De aard en omvang van de opdracht

De onderzoeksvraaQ
Het ministerie van BZK wenst een analyse ult te laten voeren om meer Informatie te verkrijgen van de 
maatschappelijke kosten en baten van de Invoering van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen.
De onderzoeksvraag is; "Bereken de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen."

Daarblj gaat het om de volgende vier zaken:
1. de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (tot en 

met oplevering) vergeleken met de hutdige situatie waarin ten behoeve van 
vergunningverlening bouwplannen preventief getoetst worden door gemeentelijk Bouw en 
Woning Toezicht (BWT) en waarna BWT toezicht houdt tijdens de bouw;

2. de maatschappelijke kosten en baten van-de wljzigingen van het Burgerlijk Wetboek;
3. de maatschappelijke kosten en baten van het yerruimen van de categorle bouwwerken 

waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is;
4. de Invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig cpnsumentendossier. Deze zijn 

geen wettelljke maatregelen maar zijn wel belangrijk flankerend beleid om het wetsvoorstel 
uit te voeren.

Offerteaanvraag actualisatle mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging
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Ultwerkina onderzoeksvraaQ
Voor de mkba worden in ieder geval de volgende effecten van het wetsvoorstel berekend:

1. regeldrukeffecten, leges, financiele consequenties voor gemeenten (al eerder berekend in 
Sira-onderzoek);

2. de effecten van een nneer efficient bouwproces;
3. de effecten van een betere kwaliteit van opgeleverde bouwwerken.

De mkba wordt opgezet volgens de daarvoor geldende methodiek. Er wordt dus een brede 
maatschappelljke analyse uitgevoerd, niet beperkt tot de drie hlerboven genoemde effecten.

Het nieuwe stelsel voor kwaliteltsborging wordt gefaseerd ingevoerd. D'e financiele consequenties van 
deze gefaseerde invoering moeten zo goed mogelijk in de mkba worden meegenomen. De fasering 
van de invoering van het nieuwe stelsel Is in hoofdlijnen:

1 Januari 2017 eenvoudige bouwwerken; nieuwbouw, serlematige renovatie 
- Ijuli2017of

1 Januari 2018 eenvoudige bouwwerken: niet-seriematige renovatie
complexe bouwwerken (scholen, ziekenhuizen, winkelcentra e.d.) 
zeer complexe bouwwerken (metrostations, stadions, bouwwerken >70m)

N.t.b.
N.t.b.

De overige onderdelen van het wetsvoorstel (wijziging Burgerlijk Wetboek, verruiming categorie 
bouwwerken waarvoor toetsing bouwtechnische voorschriften vervalt) worden op 1 januari 2017 voor 
de hele bouwsector ingevoerd.

Het wetsvoorstel geldt voor zowel woningen, utiliteitsbouw als inffastructurele bouwwerken. Deze 
worden allemaal in het onderzoek meegenomen.

Versie wetsvoorstel en amvb
Bij de mkba wordt gebruik gemaakt van de meest actuele teksten van het wetsvoorstel en de amvb's. 
Dit zijn nog vertrouwelijke stukken.

Relaties tussen onderzoeken
Het is belangrijk dat in de geactualiseerde mkba een duidelijke relatie wordt gelegd met de eerder 
uitgevoerde mkba, met de uitgevoerde berekening van regeldrukeffecten en de berekening van de 
financiele consequenties door gemeenten.
Er hoeft dus ook geen volledig nieuwe mkba te hoeven worden uitgevoerd. In eerder onderzoek (deels 
in opdracht van het ministefle van BZK) is al voorwerk verricht dat de basis van de mkba kan vormen. 
Dat zijn met name: •

de eerder uitgevoerde mkba (Ecorys in opdracht Van BZK, September 2013); 
impactanalyse VBWTN {VBWTN in eigen beheer, april 2015);
onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van BZK, zomer 2015); 
financiele consequenties voor gemeenten (bestuurlijke lasten, leges, overige financiele 
consequenties) (Sira in opdracht van Instituut voor Bouwkwaliteit, zomer 2015).

Het eindresultaat
Als eindresultaat zullen de volgende onderdelen worden opgeleverd/uitgevoerd:

Een presentatie van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep kwaliteltsborging. 
Het rekenmodel (of'cockpit') inclusief de gebruikte varlabeien.
Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat).
Het eindrapport bevat In ieder geval: samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, 
beschouwing over de relatie met eerder uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de 
onderzoeksmethodlek, rekenmodel, uitgangspunten en gebruikte varlabeien.

Planning ultvoerino
Het onderzoek begint in augustus 2015. De mkba moet worden opgeleverd ulterlijk eind 
oktober 2015. Dat is naar verwachting voldoende vroeg om beschikbaar te zijn voor de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
Er wordt pas begonnen met rekenen nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op het 
rekenmodel en de invoervarlabelen.
De concept eindresultaten zullen worden gepresenteerd aan de Stuurgroep Kwaliteltsborging. 
Dit gebeurt na akkoord van de opdrachtgever op de concept eindresultaten.
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Nadere details over de Inhoud van de dienstverlening treft u aan in hoofdstuk 3, Beoordeling- en 
gunningfase.

1,4. Het doe! van de offerteprocedure
Doel van de offerteprocedure is het sluiten van een Overeenkomst met een leverancier voor het 
verrichten van dienstverlening. De Overeenkomst zal worden gesloten met de Inschrijver die de 
economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

De Intentie is om de Overeenkomst op 1 augustus 2015 van kracht te laten worden. De Overeenkomst 
zal een looptijd hebben van 1 augustus 2015 tot en met 31 oktober 2015.

l.S. Contactpersoon
Alle communicatie met betrekking tot deze offerteprocedure verloopt via CTM, gericht aan de 
Contactpersoon van UBR|HIS.^ Het Is niet toegestaan andere functionarissen van de Opdrachtgever 
(rechtstreeks) te benaderen nfiet betrekking tot deze offerteprocedure. Elke poging tot positieve of 
negatieve beinvioeding, op welke manier dan opk, van de bij de procedure betrokken medewerkers zal 
leiden tot uitslulting van deelname.

1.6. CTM solution aanbestedlngstool
UBRIHIS hanteert een e-tool van de firma Complete Tender Management (CTM) om de 
offerteprocedure te ondersteunen. CTM Is een online platform voor elektronisch aanbesteden 
(tendering) en contractmanagement.

Indlen een Inschrijver technische problemen ervaart (u bent bv. niet in staat om in te loggen of uw 
Offerte in te dienen), kan Inschrijver contact opnemen met de helpdesk van CTM:

Telefoon: 
E-mail:

(tijdens kantooruren van 08.00 tot 17.30 uur)
@ctmsolution.nl

Tevens zijn bijiage D - Leveranclershandleiding en bijiage E - Veel gestelde vragen door leveranciers, 
toegevoegd aan de documenten in CTM.

Opdrachtgever en UBR|HIS zijn niet aansprakelijk voor storingen in CTM.
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2m De offerteprocedure

2.1. Inkoopstrategle
Opdrachtgever hanteert voor deze opdracht de volgende inkoopstrategle. Deze strategic Is gebaseerd 
op de bepalingen van de Aanbestedingswet (Aw) en de volgende overwegingen.

Er is geen samenhang met andere opdrachten.

Om deze redenen heeft Opdrachtgever ervoor gekozen deze opdracht op deze manier in de markt te 
zetten door middel van een meervoudig onderhandse offerteprocedure. Opdrachtgever heeft met een 
quick scan zelf zijn Potentiele Inschrijvers uitgekozen en heeft dus geen openbare publicatie geplaatst.

Voor een beschrijving van de aan zowel Inschrijver als de Offerte gestelde eisen wordt verwezen naar 
hoofdstukken 3 en 4 van deze Offerteaanvraag.

Het indlenen van een Offerte onder voorwaarde is niet toegestaan.

2.2. De planning van de procedure
Hieronder treft u een globale weergave van de planning van de offerteprocedure aan. Aan deze 
planning kan de Inschrijver geen rechten ontlenen.

jUiter^eldatuiTi;
Verzendinq Offerteaanvraag______________________
Indlenen vragen en melden tegenstrijdigheden in het 
Offerte aanvraaqdocument

Maandaq 6 iuli 2015___________
tot uiterlijk maandag 13 juli 2015
12.00 uur

Publiceren Nota van Inlichtinqen
Indlenen Offerte

Woensdaq 15 lull 2015__________
tot uiterlijk dinsdag 21 juli 2015 
14.00 uur

Bekendmakinq resultaat gunning______
Vervyfachte inqanqsdatum Overeenkomst

Dinsdag 28 juli 2015
1 augustus 2015

2.3. Tegenstrijdigheden en bezwaren
De offerteaanvraag met de bijbehorende bijiagen is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u 

, desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u de Contactpersoon 
via CTM hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.

Tijdens deze offerteprocedure geldt dat In geval van tegenstrijdigheden in de opgestelde Nota('s) van 
Inlichtingen en de overige onderdelen van de offerteaanvraag, de Nota('s) van Inlichtingen in 
rangorde voor gaan op de overige onderdelen van de offerteaanvraag. Indlen Nota's van Inlichtingen 
onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven 
de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.

Indlen de overige onderdelen van de Offerteaanvraag tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert het 
gestelde in de Offerteaanvraag, hoofdstuk 1, boven hoofdstuk 4, Gunningfase, en de concept 
Overeenkomst. Het gestelde in hoofdstuk 3, Gunningfase, prevaleert boven de concept Overeenkomst.

Indlen een ondernemer een klacht heeft over deze offerteaanvraag of over deze procedure, kan de 
ondernemer gemotiveerd een klacht indlenen bij het klachtenmeldpunt van UBR|HIS: 

®rilksoverheld.nl.

Voor de afhandeling van klachten wordt de standaard voor klachtafhandeling gebruikt zie: 
httD://www. Dianoo.nl/document/7583/advies-klachtafhandelinQ-bi1-aanbesteden
(n.b. Een klacht is geen verzoek om inlichtingen)

Een aanbestedende dienst kan ook een klacht Indlenen over het gedrag van een ondernemer in deze 
procedure bij die ondernemer.

2.4. Contractvoorwaarden
Tot de sluitingsdatum voor het indlenen van vragen (zie § 2.5) kan een Potentiele Inschrijver naar 
aanleiding van de contractvoorwaarden gemotiveerd vragen stellen of tekstsuggesties indlenen.
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Tekstsuggestles dienen slechts ter verbetering van de Overeenkomst en mogen de essentie van de 
Overeenkomst niet aantasten. Opdrachtgever zal in de beantwoording van de vragen (Nota van 
Inlichtingen) aangeven of zij de tekstsuggesties accepteert en In de concept Overeenkomst zal , 
verwerken. Het staat Opdrachtgever vrij om al dan niet op deze tekstsuggesties in te gaan.

Inschrijver accepteert de concept Overeenkomst, inclusief bij de Nota van Inlichtingen geaccepteerde 
tekstwijzigingen, onvoorwaardelijk door middel van het indienen van een Offerte. Dit bevestigt hij 
middels CTM. De ARVODI 2014 maken integraal onderdeel ult van de offerteaanvraag en moeten door 
Inschrijvers worden geaccepteerd. Instemming met de tekst uit de concept Overeenkomst en de 
ARVODI 2014 geldt als minimumels. Een Offerte die enige vorm van voorbehoud betreffende 
contractuele voorwaarden bevat, wordt beschouwd als een Offerte onder voorwaarden en wordt 
terzljde gelegd.

Leverings-/ betalingsvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de zijde van Inschrijver 
worden nadrukkelljk van de hand gewezen. De wederzijdse rechten en plichten van partijen zullen 
uitsluitend worden geregeld door de definitieve Overeenkomst inclusief de AARVODI 2014.

Opdrachtverlening en coordinatie
Opdrachtverlening en projectcodrdinatle liggen bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Directle Bouwen.

Facturatie
Facturatie zal maandelljks achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten plaatsvinden.

Het maximaal beschikbare budget is exclusief BTW, inclusief overige kosten.

De verwachting van BZK is dat de mkba kan worden uitgevoerd met een budget van 40.000 euro 
(exclusief btw, inclusief overige kosten). Er is een grote hoeveelheid gegevens beschikbaar, zowel 
systeeminformatie voor de ontwikkeling van het rekenmodel als data voor de uitvoering van de 
betekening.

2.5. Inlichtingen
Vragen over deze offerteaanvraag kunnen uitsluitend met behulp van bijiage C - FORMAT Nota van 
Inlichtingen via het tabmenu "berichten* in CTM worden gesteld.

De vragen dienen op maandag 13 juli 2015, om 12.00 uur in het bezit te zijn van de 
Contactpersoon. Van vragen die na dat tijdstip binnenkomen, kan niet worden gegarandeerd dat deze 
beantwoord worden. De vragen zullen met bijbehorende antwoorden geanonimiseerd via CTM worden 
gepubliceerd en zo aan alle Potenti6le Inschrijvers ter beschikking worden gesteld, uiterlijk op 
woensdag 15 juti 2015. Potentiele Inschrijvers ontvangen hiervan bericht per e-mail.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van deze Offerteaanvraag. Opdrachtgever 
ontvangt vragen bij voorkeur zo vroeg mogelljk.

Op eventueel door andere medewerkers/ vertegenwoordigers van Opdrachtgever gegeven informatie 
kunt u zich niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor 
beschreven is verstrekt.

2.6. Formeie elsen ten aanzien van de Offerte
De binnengekomen Offertes dienen te voldoen aan de formeie eisen, welke ten aanzien van de Offerte 
zelf zijn gesteld. Hlerbij moet men denken aan de tijdige ontvangst, volledigheid en 
gestanddoeningstermijn.

De onderstaande formeie eisen zijn van toepassing:
• De Offerte dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op dinsdag 21 juli 2015 om 14.00 uur In CTM te 

worden aangeboden. Offertes die na deze sluitingstermijn worden aangeboden, zullen niet 
beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor Inschrijver. Ook Offertes die niet via CTM 
aangeboden zijn, worden niet beoordeeld;

• Uw offerte wordt opgesteld conform de structuur In hoofdstuk 4 bij deze offerteaanvraag;
• De Inschrijver dient de standaardformulieren te gebrviiken. Indien u wijzigingen aanbrengt In 

de vaste tekst, wordt uw Offerte als niet geschikt terzljde gelegd.;
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• Uw Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit wordt desgewenst geverifieerd door 
Opdrachtgever;

• Uw Offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetermijn;

• De Offerte en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de 
correspondence en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
plaatsvinden, dienen te geschieden in de Nederlandse taal.

De informatie ult uw Offerte wordt door Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk behandeld, 
gewaarborgd en niet aan derden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een 
wettelijke verplichting openbaar moet worden gemaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheid 
wordt ook bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden.

2.6.1. Toelichting indienen Offerte via CTM
De Potentiele Inschrijver kan op elk gewenst moment op 'verzend voorstel' kllkken in CTM om zijn 
Offerte in te dienen. Indien gewenst kan de Potentiele Inschrijver documenten en gegevens nog tot 
het moment van de sluiting van de offertetermijn, aanpassen of vervangen. In dat geval dient de 
Potentiele Inschrijver opnieuw op 'verzend voorstel' te klikken. Het laatste door de Potentiele 
Inschrijver verzonden voorstel is automatisch de laatste versie.

Ten aanzien van CTM is het volgende van belang:

Toevoegen bijlagen (locatie)
Gevraagde ingevulde bijlagen dienen separaat te worden opgenomen bij uw map 'mijn 
documenten' in de aanbesteding.
Voortgangsbalk
De Potentiele Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn 
Offerte en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in CTM. Het systeem controleert door 
middel van een zogenaamde voortgangsbalk voor u of alle gestelde vragen beantwoord zijn, 
maar controleert niet of alle gevraagde bijlagen geupload zijn. Aan de status van de 
voortgangsbalk kunnen dus geen rechten worden ontleend betreffende de volledigheid van uw 
Offerte. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, 
wordt de Offerte terzijde gelegd.
Toevoegen bijiagen/beantwoording van eisen en wensen (tijdigheid)
De Potentiele Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beginnen met het 
beantwoorden van de eisen en wensen en het uploaden van de gevraagde bijlagen in CTM. 
Eventuele vertragihgen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van de Potentiele 
Inschrijver zijn voor rekening en risico van de Potentiele Inschrijver.

2.7.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene situaties het offertetraject geheel of 
gedeeltelijk, tijdelijk of deflnitief te stoppen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak 
maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding.

Voorbehouden

Aan het opstellen en uitbrengen van een Offerte, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere 
inlichtingen, zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke 
(kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico van 
Inschrijver.

Door het indienen van een Offerte gaat Inschrijver akkoord met de bovenstaande voorbehouden.

2.8. Velllgheidsaspect
Inschrijver committeert zich door het Indienen van een Offerte aan het feit dat zlj medewerkers In 
dienst heeft, die naast het voldoen aan onze wensen/eisen voiledige medewerking moeten verlenen 
aan een eventueel veiligheidsonderzoek namens Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een 
veiligheidsonderzoek wenst, zal Inschrijver hierover tijdig worden geinformeerd.
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3 a Gunningfase

3.1. Subgunningcriteria
In het onderstaande overzicht staan alle subgunningcriteria vermeld.

Met het antwoord op een wens kunt u punten scoreri. Het aantal punten dat u maximaal kunt scoren 
leest u in onderstaande tabel.

‘SiihgunningcrlterlaT" ■ Wfegfin^^artof f'' 'Maxlinale.score^
Acceptatie Overeenkomst Knock out
Instennminq met Eis nr. 1 Knock out
Kwaliteit, bestaande ult:

25% 250 puntenWens nr. 1
Wens nr, 2 20% 200 punten

150 punten
200 punten

Wens nr. 3 15%
Wens nr. 4 20%

Prijs bestaande ult:
• Totaalprijs 20% 200 punten

1000 puntenTotaalscore kwaliteit en prijs 100 %>

Inschrijvers die niet worden uitgesloten als gevolg van de uitsluitinggronden en knock-outcriteria, 
worden beoordeeld aan de hand van de score op de wensen.

De opdracht wordt gegund op basis van het criterlum "de economisch meest voordelige Inschrijving". 
De economisch meest voordelige Inschrijving is de Inschrijving met de gunstigste 
prijs/kwallteitsverhouding, hetgeen wordt bepaald op basis van de in dit document gestelde 
gunningcriteria.

3.2. Uitwerking Eisen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die aan de Dienstverlening worden gesteld.

Aan eisen dient onvoorwaardelljk voldaan te zijn. Offertes die niet voldoen aan de eisen, worden niet 
in beschouwing genomen, niet inhoudelijk beoordeeld, komen niet voor gunning in aanmerking en 
worden terzijde gelegd.

Opdrachtnemer verklaart:

Eis 1: dat het eindrapport uiterlljk 31 oktober 2015 gereed is en worden opgeleverd.

3.3. Uitwerking subcriterlum kwaliteit
Hierna volgt een uitwerking van de wensen die Opdrachtgever heeft ten aanzien van de uitvoering van 
de opdracht.

______ Gebruikswaarde van onderzoeksresultaat
Opdrachtnemer maakt In eigen bewoording duidelijk wat het onderzoek inhoudelijk gezien 
opievert.
Opdrachtnemer geeft aan hoe dit aansluit op de behoefte van de opdrachtgever (lettende op 
probleemstelling/doelstelling/vraagstelling van het onderzoek).

Wens 1

______ Mate waarin activiteiten zlln uitoewerkt en beschreven
De beschreven en onderbouwde werkwijze is helder, realistisch, volledig en geeft goed inzicht 
in de aanpak.
Helder is hoe en wanneer opdrachtgever wordt betrokken.
De voorgestelde methoden en technieken zijn helder en zo volledig mogelijk uitgewerkt 
(indien van toepassing is er aandacht voor aspecten als representativiteit, non-respons, case- 
selectie, etc).

Wens 2

OfTerteaanvraag actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging
201500114.126.005 12 van 14



Wans 3 ______ Realistische planning van de uitvoerina van de oodracht
Haalbaarheid planning (voorgestelde overlegmomenten en afstemmingsmomenten met 
opdrachtgever en stuurgroep, opievering tussen- en eindproducten).
Welke risico's en afhankelijkheden ziet u op het gebied van planning, de partijen waarmee u 
samen moet werken / informatie van moet krijgen om dit onderzoek uit te voeren, en overige 
zaken? Hoe wilt u de risico's beperken?

Wens 4______ Kwalltelt van de adviseurfs^
Aantoonbare relevante kennis van en werkervaring met het onderwerp van onderzoek door 
middel van CV.
Aantoonbare relevante kennis van en werkervaring met de benodigde onderzoekstechnieken 
door middel van CV.
Onderbouwing van de kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (senibriteit, speciallsme, e.d.) 
inzet.

3.4. Beoordeling subgunningcriteria

Subcriterium kwaliteit
Per wens kunnen punten worden gescoord. Het maximaal te behalen aantal punten en het relatieve 
gewicht in het gunningmodel is per wens aangegeven. Dit leidt tot totaalscores voor de Offertes. Aan 
de InschrijveV met de hoogste totaalscore wordt de opdracht gegund.

3.4.1

Voor de informatie die Inschrijvers verstrekken geldt het prlncIpe van hoe meer SMART (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdgebonden) hoe beter.

De beoordeling van de antwoorden op be wensen vindt plaats door het toekennen van punten 
(uitslultend 0, 2, 4, 6, 8 en 10), waarbij de volgende norm wordt gehanteerd:

0 = niet beantwoord, 2 = slechte beantwoording, 4= onvoldoende beantwoording, 6 = redelijke 
beantwoording, 8 = goede beantwoording en 10 = uitstekende beantwoording.
Het aantal punten per vraag wordt vervolgens vermenigvuldigd met de wegingsfactor.
In geval er sprake Is van meerdere beoordelaars, is het mogelijk dat de gemiddelde score afwijkt van 
bovenvermelde punten.

, 3.4.2. Subcriterium prij's
Bij elke Inschrijver bepaalt het percentage dat zijn prijsstelling hoger is dan de laagste prijsstelling het 
percentage dat In mindering gebracht wordt op het maximum te behalen aantal punten. Met de score 
op dit subcriterium kan maximaal 200 punten worden verdiend.

D,e aanbieder met de meest gunstige prijs zal 200 punten scoren. De overige aanbieders zullen 
vergeleken worden aan de hand van deze prijs conform onderstaande formule;

Score is 100-((aangeboden prijs -meest gunstige prijs)/meest gunstige prijs)* 100.

Indien uit deze berekening voor Inschrijver een negatieve score voIgt, zal diens score voor het 
subcriterium prijs op 0 punten worden gesteld.

Rekenvoorbeeld:
Voorbeeld aanbieding leverancier 1 is 30.000 Euro en aanbieding leverancier 2 is 40.000 Euro. 
Leverancier 1 heeft dus 100% van het maximaal aantal punten, 200 punten.

Score leverancier 2 is 100-((40.000-30.000)/30.000)*100.
Score leverancier 2 Is 100 - 33,33 = 66,67% van het maximaal aantal punten = 133,34 punten.

3.4.3. Resultaat beoordeling
Opdrachtgever deelt schriftelljk gemotiveerd zIjn gunningbesllssing en de naam van de winnende 
Inschrijver mee aan alle Inschrijvers.
Indien na de voorlopige gunning blljkt dat partijen niet tot het ondertekenen van een overeenkomst 
kunnen overgaan, zal de Inschrijver met de volgende in ranking hoogst gescoorde offerte voor de 
opdracht worden benaderd, enzovoorts.
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4. Opbouw offerte

Alle aanbieders wordt verzocht bij het schrijven van de offerte in ieder geval de volgende onderdelen 
op te nemen.

Aanbiedingsbrief1.

• Uw Offerte dient voorzien te zijn van een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief.

Plan van aanpak; (voegen onder hoofdstuk 1 van de offerte)
• Overzicht van methoden, doorlooptijden, beslismomenten.
• Antwoord op de vragen geformuieerd onder hoofdstuk 3.3 van deze Offerteaanvraag.
• Voor iedere In het plan van aanpak genoemde activlteit moet een schatting worden gegeven 

van de hoeveelheld werkdagen die met de uitvoering ervan door medewerkers van de 
aanbieder gemoeid zal zijn. Indien van toepassing dient ook de aard en omvang van de inzet 
van medewerkers van Opdrachtgever te worden aangegeven.

• In het plan van aanpak dient tevens te worden opgenomen: Een opgave van de medewerking 
die u van de opdrachtgever en betrokken organisaties (gespecificeerd naar aard, omvang en 
tijdstippen) tijdens de uitvoering van de opdracht verwacht.

• Eventuele andere zaken die naar uw mening terug dienen te komen in het plan van aanpak.

2.

Opgave van de uitvoerende personen welke belast worden met deze opdracht, met 
overlegging van CV's van deze personen: (voegen onder hoofdstuk 2 van de offerte)

3.

In de CV's dient mlnimaal de volgende informatie te zijn vermeld: Personalia, relevante 
opieldingen en cursussen, werkervaring. Daarbij dient te worden aangegeven voor welke functie 
hij/zij wordt ingezet.
De CV's van de bij deze opdracht In te zetten medewerkers zullen op de volgende onderdelen 
worden beoordeeld;
• De medewerker moet aantoonbare ervaring hebben met vergelijkbare werkzaamheden en 

daarbij als een onafhankelljke partij kunnen optreden. Bij de beoordeling van de kwaliteiten 
van de In te zetten medewerker(s) zijn in Ieder geval de volgende punten van belang:

• Ervaring met yergelijkbaar onderzoek;
• Relevante opleiding(en)

Overige aandachtspunten (voegen onder hoofdstuk 3 van de offerte)
Aandachtspunten die volgens Inschrijver van belang zijn voor de opdracht kunnen hier worden 
aangedragen.

4.

Algemene gegevens van de aanbieder conform formulier bijiage 1 (voegen als bijiage 1 
bij de offerte)

5.

Prijs: (voegen als bijiage 2 bij de offerte)6.

Opdrachtgever wenst de opdracht op basis van een resultaatverplichting uit te voeren.
U dient aan te geven wat de totale maximale prijs is voor de opdracht conform het opgestelde 
plan van aanpak.
Geef een gedetallleerde specificatie van de prijs. In de specificatie dient in ieder geval duidelijk 
de Inzet en het tarief per functie (teamlid) te zijn vermeld.
De aangeboden (uur)tarieven dienen inclusief eventuele relskosten en overige kosten te zijn. 
Alle aangeboden vaste kosten en tarieven blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst 
ongewijzigd.
Geef aan wat de kosten zijn van overige optionele activlteiten of leveringen, welke niet zijn 
opgenomen in de prijs. Zowel deze activlteiten als de daarmee gepaard gaande kosten worden 
niet meegenomen in de beoordeling van uw offerte.
Alle prijzen dienen gesteld te zijn in euro's exclusief btw.
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[nkoopadviseur

Den Haag, 14 juli 2015Plaats / datum Note van 
[nllchtingen______________

Dit is de Nota van Inllchtlngen waarin de gestelde vragen van geTnteresseerde Inschi1jver(s), naar aanlelding van de 
offerteaanvraag d.d. 6 Juli 2015, beantwoord worden.
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Is een laatste laatste versie van het wetsvoorstel beschikbaar?Vraag 1
Antwoord De laatste per direct beschikbare tekst van het wetsvoorstel is de versie die voor advies aan de 

Raad van State is aanqeboden. Pit is een concept wetsvoorstel dat onder embargo wordt verstrekt.

ZIjn de in de aanvraag genoemde rapportages van de impactanalyse van de VBWTN, het onderzoek 
regeldrukeffecten en leges (Sira) en de financieie consequentles voor gemeenten (Sira) voor ons 
beschikbaar?

^raag 2

Antwoord De Impactanalyse van VBWTN Is beschikbaar via de volgende link: http://www.vereniging- 
bwt.nI/documenten/2015/5/imDactanalvse
De onderzoeken 'Regeldrukeffecten en leges' en 'FInanclele consequentles voor gemeenten' zijn 
naar verwachting beschikbaar eind Juli 2015 en eind augustus 2015 voor de partij die de 
onderhavige opdracht ult gaat voeren.________________________________v_____ ___________
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Samenvatting

Het onderzoek betreft een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de invoering van het 
wetsvooretel kwaliteitsborging voor het bouwen. De analyse betreft de volgende vier 
onderdelen van het wetsvoorstel en het flankerend beleid:

I1 de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (tot en 
met oplevering) vergeleken met de huidige situatie;

2 de maatschappelijke kosten en baten van de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek;
3 de maatschappelijke kosten en baten van het vemiimen van de categprie bouwwerken 

waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is;
4 de invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig consumentendossier.

In het onderzoek wordt een groot aantal deelaspecten verkend. gekwantificeerd en voor een 
belangrijk deel ook gemonetariseerd. Dit gebeurt aan de hand van algemeen aanvaarde 
economische theorie en de gangbare leidraden en handboeken. Welvaartseffecten en 
herverdelingseffecten komen in beeld, zodat de effecten voor verschiDende actoren/sectoren 
apart zichtbaar zijn. Onze visie op het onderzoek is dat het waar mogelijk ook 
aangrijpingspunten biedt voor een zo effectief mogelijke vormgeving van het beleid in de 
nabije toekomst. In het verlengde van de analyse van effecten worden waar mogelijk (en zo 
neutraal mogelijk) dergelijke beleidsopties geschetst

Inhoudelijk wordt bij de analyse van de effecten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 
zoveel mogelijk aangesloten bij eerder onderzoek. Het voorliggende materiaal zullen we 
globaal valideren. Daamaast zijn twee aanvullingen/verbeteringen hier ons inziens nodig. Dit 
betreft het in kaart brengen van besparingen op transactiekosten en een betere bepaling van 
de relevante toekomstige bouwvolumes waar de efficiencywinsten op moeten worden 
gerealiseerd.

Het waar mogelijk aansluiten bij eerder verricht onderzoek verhoogt de herkenbaarheid en 
vermoedeUjk daarmee ook het draagvlak voor de resultaten en het speelt tijd vrij voor dat deel 
van het onderzoek dat nog niet eerder is verricht. Het gaat hier in het bijzonder om de 
versterking van de positie van de consument langs de lijnen van (verhoogde) aansprakelijkheid ' 
van producenten en de (vrijwillige) introductie van benchmarksystemen. Elfectieve 
verfaeteringen van transparantie en marktwerking langs deze lijnen kunnen belangrijke, 
positieve welvaartseffecten opleveren. Dit betreft zowel statische (betere aansluiting tussen 
vraag en aanbod) als dynamische (reputatie-effecten en bijbehorende concurrentie op 
kwaliteit) effidencywinstcn. Het EIB heeft unieke databestanden en de inhoudelijk- 
conceptuele kermis in huis om dit complexe deel van het onderzoek te kunnen verrichten.

j

.'iI
I

I Wij stellen daamaast een strak tijdschema voor waar de concept eindrapportage voor de 
stuurgroep al in week 41 gereed is. Dit biedt de stuurgroep de mogelijkheid om feedback te 
geven die zorgvuldig en volwaardig in het eindresultaat kan worden verwerkt Dit verhoogt de 
betrokkenheid en het draagvlak voor de resultaten en komt de kwaliteit van het eindproduct 
ten goede. Voorafgaand hieraan stellen we een intensief proces voor van interactie met de 
begeleidingscommissie vanuit de opdrachtgever. Begeleidingscommissie en EIB komen 
gedurende het project vijf keer bijeen, waaronder de presentatie voor de stuurgroep. De 
startbijeenkomst vindt plaats in week 33; de voortgangsbijeenkomsten in week 36 en 39, de 
presentatie voor de stuurgroep in week 41, en de eindpresentatie in week 43. De opdrachtgever 
organiseert de bijeenkomsten.

Complexe inhoud, het organiseren van stevig draagvlak en het realiseren van deze doelen 
binnen een strak tijdschema is een uitdaging voor ieder projectteam. Om deze reden zet het 
EIB de zwaarste bezetting in die we kurmen bieden, met brede kennis en ervaring rond 
relevante inhoudelijke, organisatorische en beleidsgevoelige kwesties.

Het project heeft een looptijd van drie maanden en gaat per 1 augustus 2015 van start, na 
schriftelijke opdrachtbevestiging. De totale kosten bedragen

I

i

j
1
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1 Plan van aanpak

Offerteaanvraag1.1

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen, heeft het EIB 
uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de uitvoering van een maatschappelijke kosten- 
baten-analyse voor het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (kenmerk 
201500114.126.005).

De Ministerraad heeft het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor advies aan de 
Raad van State voorgedragen. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel nog in 2015 naar de 
Tweede Kamer te sturen. Om voor de discussie met de Tweede Kamer inzicht te kunnen bieden 
in de maatschappelijke kosten en baten wil het ministerie een eerder gemaakte mkba laten 
actualiseren op basis van het huidig wetsvoorstel.

In deze offerte geven wij inzicht in onze aanpak en wat dit betekent voor het aantal 
onderzoeksdagen en de bijbehorende kosten.

1.2 Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is;

• Bereken de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende vier onderdelen;
de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwabteitsborging (tot en 
met oplevering) vergeleken met de huidige situabe waarin ten behoeve van 
vergunningverlening bouwplannen preventief getoetst worden door gemeentelijk Bouw en 
Woning Toezicht (BWT) en waama BWT toezicht houdt tijdens de bouw; 
de rnaatschappelijke kosten en baten van de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek; 
de maatschappelijke kosten en baten van het verruimen van de categorie bouwwerken 
waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is; 
de invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig consiimentendossier. Deze zijn 
geen wettelijke maatregelen maar zijn wel belangrijk flankerend beleid om het 
wetsvoorstel uit te voeren.

1

2
3

4

Waarbij minimaal de volgende effecten in kaart moeten worden gebracht:
1 regeldrukeffecten, leges, financiele consequenties voor gemeenten;
2 de effecten van een meer efficient bouwproces;
3 de effecten van een betere kwaliteit van opgeleverde bouwwerken.

Relatie tot eerder uitgevoerde onderzoeken1,3

Het onderzoek betreft een actualisatie van een eerder door Ecorys uitgevoerde mkba. Het is niet 
de bedoeling een nieuwe volledige mkba uit te voeren. Eerder uitgevoerd onderzoek moet de 
basis vorrnen voor de nieuwe mkba:

• de eerder uitgevoerde mkba (Ecorys in opdracht van BZK, September 2013);
• impactanalyse VBWTN (VBWTN in eigen beheer, april 2015);
• onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van BZK, zomer 2015);
• financiele consequenties voor gemeenten (bestuurlijke lasten, leges, overige financiele 

consequenties) (Sira in opdracht van Instituut voor Bouwkwaliteit, Zomer 2015).

Iri de uit te voeren mkba wordt een duidelijke relatie gelegd met de eerder uitgevoerde mkba.
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Visie op de opdracht1.4

Met de introductie van een nieuw systeem van (private) kwaliteitsborging in de bouw wordt eeri 
belangrijke stap gezet otn de kwaliteit en doelmatigheid van het bouwproces te verbeteren. In 
de kem gaat het er vanuit de opdrachtgever om publieke belangen in het bouwproces zo goed 
mogelijk te borgen. Dit betekent dat belangrijke waarden als veiligheid en gezondheid 
voldoende zijn gegarandeerd en dat exteme effecten van individueel gedrag voldoende in het 
proces zijn geborgd. Het borgen van publiek belang betekent uiteraard ook dat de consument, 
waaronder ook de zakelijke klanten van de bouw, hun individuele wensen zo goed mogelijk 
kunnen realiseren. De overheid zorgt hier voor spelregels waarbinnen dit proces zo optimaal 
mogelijk moet kunnen verlopen. Juist op dit punt, het zo effectief en doelmatig kunnen 
realiseren van individuele wensen, zouden de voordelen van de nieuwe aanpak moeten liggen.

Aansluiting bij eerdere studies
In de oorspronkehjke MKBA is een aantal belangrijke efficiencywinsten van een privaat stelsel 
van kwaliteitsborging in beeld gebracht. De variant ’privaat’ sluit vrij goed aan bij het thans 
voorziene systeem, waarbij de fasering nog wel nader moet worden bekeken. Voor het overige 
geldt dat onze visie op dit punt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat al beschikbaar is. 
Rond de kwaliteitsborging zien we enkele punten waar nadere validatie en aanvulling op zijn 
plaats lijkt. Dit betreft ten eerste de volume-effecten. De ontwikkeling van het aantal 
bouwwerken is niet constant in de tijd en er zal op lange termijn naar verwachting bovendien 
een belangrijke verschuiving optreden van nieuwbouw naar rehovatie en groot onderhoud. Dit 
is relevant voor de omvang van de welvaartseffecten, die immers zowel een prijs- als een 
volumecomponent kennen.

Aanvulling en aanscherping op onderdelen
Voorts is het zaak om de berekende efficiencywinst op basis van het verschil in het aantal 
contractueel gewerkte uren zoals Ecorys heeft gedaan, ten minste nog eens langs de literatuur 
van privatisering te leggen. Op theoretische gronden is de gekozen aanpak middels verschillen 
in contractueel gewerkte uren voor discussie vatbaar. De orde van grootte van het effect lijkt op 
het eerste gezicht echter niet onredelijk. Een globale toetsing aan de hand van de hteratuur is 
een kosteneffectieve stap om dit vrij belangrijke effect te valideren.
Ook is het zaak om expliciet aandacht te besteden aan verlaging van transactiekosten. Een 
voordeel van het nieuwe systeem is dat er meer activiteiten in dezelfde hand komen te zitten. 
Dit beperkt de hoeveelheid dubbel werk en zorgt voor efficiencywinst en is daarmee ook een 
welvaartswinst die moet worden meegenomen.
Ten slotte is het zaak om de effecten van vrijstelling van toezicht apart in beeld te brengen, 
waarbij wij ons zoveel mogelijk zullen baseren op het door Sira uitgevoerde onderzoek.

Versterking van de positie van de consument
Onze visie op de opdracht is om rond deze onderwetpen, zoals gezegd, zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij hetgeen op tafel ligt en alleen op hoofdpunten aan te vullen en te valideren. Deze ■ 
aanpak heeft als voordeel dat er waar mogelijk continui'teit wordt geboden en vooral dat er ook 
voldoende tijd beschikbaar blijft om dat deel van het onderzoek te verrichten dat tot op heden 
geen of weinig aandacht heeft gehad. Het gaat hier dan in het bijzonder om het beleid gericht 
op versterking van de positie van de consument. Dit verloopt zowel via de lijn van de 
aanscherping van de aansprakelijkheid van producenten als via het versterken van 
reputatiemechanismen (benchmarking) in de markt, waarmee statische en dynamische 
efficiencywinsten zijn te realiseren. Het potentiele belang hiervan is groot en het is dan ook 
zaak hier goed aandacht aan te besteden en ook inzichtelijk te maken onder welke condities de 
voordelen (het best) zijn'te realiseren.
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T oekoms tgericht
Hiermee komen we ook tot een ander aspect van onze visie op de opdracht. Het ElB heeft veel 
ervaring met beleidsgericht onderzoek zowel in het kader van kosten-batenanalyse als bij 
andere studies waar effecten van overheidsbeleid in beeld worden gebracht. Het is naar onze 
opvatting het meest waardevol als analyses van overheidsbeleid ook behulpzaam zijn bij de 
nadere vormgeving en uitwerking van beleid. De keuze om tot een nieuw systeem over te gaan 
is gemaakt. De belangrijke vragen voor het vervolg zijn welke deelaspecten veel aandacht 
mpeten krijgen, welke risico’s moeten worden onderkend en hoe de maatschappelijke 
voordelen zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd tijdens de implementatie. Opties voor 
beleid, die in het verlengde van de analyse van effecten zich aandienen, zullen waar mogelijk 
(en zo neutraal mogelijk) worden geschetst.

Draagvlak
Ten slotte gaan wij ervan uit dat het voor de opdrachtgever belangrijk is dat de analyses en 
resultaten zo veel mogelijk worden herkend en erkend. Draagvlak bij de verschillende actoren 
is belangrijk om tot succesvolle implementatie te komen. Dit moet bereikt worden binnen een 
vrij krap tijdschema en dit stelt hoge eisen aan de aanpak. Dit is ook een reden om resultaten 
die eerder al zijn gerealiseerd en die breder zijn gedeeld niet onnodig ter discussie te stellen en 
zoveel mogelijk door te pakken op wat er ligt en ons te concentreren op belangrijke nieuwe 
zaken. Voor het draagvlak is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken voor communicatie 
en terugkoppeling. Het proces wordt ook zo ingericht dat er voldoende ruimte is voor zowel de 
begeleidingscommissie als de stuurgroep om de resultaten te internaliseren en dat het EIB de 
commentaren effectief kan verwerken, Ook voor de stuurgroep is het een belangrijk voordeel 
als men weet dat inhoudelijk terecht commentaar vervolgens ook tot bijstelling leidt Dat 
vergroot de betrokkenheid van partijen en verhoogt ook de kwaliteit van het eindproduct. Om 
deze reden is de planning er op gericht dat een concept eindrapport in een relatief vroeg 
stadium beschikbaar is. Dit is uiteraard ook van belang om de harde deadline van eind oktober 
gegarandeerd te halen.

1.5 Inhoud

Het wetsvoorstel bestaat uit vier bouwstenen waarvan de maatschappelijke kosten en baten 
worden geanalyseerd:

A B Wijzigingeii van '
'het Burgerlijk-Wetboek ten 

behoeve van de pdsitie van de! 
bouwconsiiment ; ,

Nieuw stelsel van 
' kwaliteitsborgirig 

(tot en .met oplevering)

C verruiming van de categprie 
’ bduwwerken waarvoor geen 

r toetsing op de bouwteGhnische ' 
voprschriften meer nodig is

D
Ihvoering van een 

vrijwillige benchmark en een 
vrijwillig consumentendossier

Voor realisatie van de mkba worden de methodieken gehanteerd die uiteengezet worden in:
• De OEl leidraad;
• De aanvullingen op de OEI leidraad;
• De algemene leidraad voor maatschappelijk kosten-batenanalyse van het CPB en het PBL.

De mkba gaat uit van de huidige wetgeving als nulaltematief en de voorgestelde wetgeving plus 
flankerend beleid als projectaltematief. Door het daamaast benutten van de ElB-studie 
‘Investeren in Nederland’ wordt inzichtelijk wat veranderingen in het volume en samenstelling 
van de bouwproductie betekent voor het effect van het wetsvoorstel. De maatschappelijke 
kosten en hasten worden op landelijk niveau inzichtelijk gemaakt. Voor het overige geldt de 
beschreven visie dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat al beschikbaar is. Het
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beschikbare materiaal wordt globaal getoetst. Bij een globale toetsing worden in beginsel 
eerdere analyses en berekeningen gehanteerd, tenzij er belangrijke redenen zijn om af te 
wijken.

Het onderzoek resulteert in:
• Een presentatie van de concept eindresultaten van de analyse van de maatschappelijke 

kosten en baten van het wetsvoorstel voor de Stuurgroep kwaliteitsborging.
• Het rekenmodel (of ‘cockpit’) inclusief de gebruikte variabelen.
• Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat). Het eindrapport bevat in ieder geval: 

samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, beschouwing over de relatie met eerder 
uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de onderzoeksmethodiek, rekenmodel. 
uitgangspunten en gebruikte variabelen, en in het verlengde daarvan handvatten voor 
beleid.

Hiema volgt nu de uitwerking per bouwsteen. De betrokkenheid van de opdrachtgever bi) de 
inhoud en de wijze waarop wordt weergegeven in paragraaf 0.

KwaliteitsborgingA •

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging door private partijen komt in de plaats van 
preventieve toetsing en toezicht tijdens de bouw door gemeentelijk Bouw en Woning Toezicht. 
Dit heeft twee effecten: lagere kosten van het toezicht en het effect van ander toezicht op de 
kwaliteit van de gebouwen. De eerdere mkba laat hier al veel van zien.

Hogere efficiency door minder dubbel werk, meer maatwerk en markteffidency 
Door private toetsing wordt de efficiency verhoogd via private prikkels (kortere doorlooptijd) en 
via meer vrijheidsgraden voor maatwerk (lagere kosten) De gemeente moet zich daamaast nog 
verdiepen in een project, terwijl dit via private borging minder het geval hoeft te zijn (voorkomt 
dubbel werk) Dit leidt tot een besparing op de transactiekosten. Dit aspect is in de eerdere 
mkba niet meegenomen. Voorstel is dit nu wel te doen door in te schatten hoeveel uren per 
vergunning, naar type werk, uitgespaard worden door maatwerk te bieden en dubbel werk te 
verminderen. De impactanalyse van VBWTN geeft aanknopingspunten voor de bepaling van de 
omvang van de uit te sparen kosten.

Actualisatie van het relevante projectaltematief Privaat
Het Projectaltematief 1 “Privaat" uit de eerdere mkba heeft veel verwantschap met het 
uiteindelijke wetsvoorstel en wordt daarom benut en geactualiseerd door 1) na te gaan wat 
anders/nieuw is in het wetsvoorstel. 2) de aannames opnieuw langs te lopen, en 3) waar 
noodzakelijk aan te passen of in te vullen. De andere projectaltematieven zijn niet meer 
relevant en vervallen. De impactanalyse van VBWTN wordt gebruikt om de inschatting van de 
toetsingskosten en consequenties voor gemeenten te verifieren en indien nodig aan te passen.

In grote lijneri besparen gemeenten op apparaatskosten, waar apparaatskosten bij de nieuwe 
partijen (toelatingsorganisatie, instrumentbeheerder en kwaliteitsborger) tegenover staan. De 
VBWTN impactanalyse geeft hiervoor houvast: de resultaten van de eerdere mkba worden 
hiermee getoetst, en indien nodig aangepast. Ook zijn er herverdelingseffecten (leges die baten 
zijn voor gemeenten en kosten voor anderen). Verkorting van doorlooptijden kan leiden tot 
verminderde rentelasten (zoals in de eerdere mkba is opgenomen) en tot minder onzekerheid 
bij marktpartijen.

De financiele consequenties van de gefaseerde invoering van de wet worden zo goed mogelijk 
in de mkba meegenomen. Bij gefaseerde invoering is het schokeffect kleiner met bijvoorbeeld 
gevolgen voor scholing- en afvloeiingskosten. Potentiele kosten en baten worden voor een deel 
later gerealiseerd dan zonder gefaseerde invoering. De analyse van de gevolgen van deze 
fasering wordt verder verrijkt door op basis van de jaarlijkse Verwachtingen en de ‘Investeren 
in Nederland’-studie van het EIB de huidige en verwachte toekomstige hoogte en samenstelling 
van bouwvergunningen (bijvoorbeeld meer renovatie dan vroeger) mee te nemen.
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Onderstaand overzicht geeft nog eens aan welke onderdelen voor dit onderwerp gebruik maken 
van de eerdere mkba en welke onderdelen aanvullend zijn op de eerdere mkba.

Onderwerp Aanpak

Eerder uitgevoerde nnkba 
Organisatiekosten Actualiseren; voorts globale toets. Fasering meenemen.

Aanvullen/verbeteren met impactanalyse VBWTN. Fasering 
meenemen. Verrijken door het huidige en verwachte volume en 
de samenstelling van bouwvergunningen (bijvoorbeeld meer 
renovatie dan vroeger) mee te nemen, op basis van de EIB- 
studie'Investeren in Nederland’.

Actuabseren; globale toets. Fasering meenemen.

Loopdjdkosten en 
toetsingskosten

Opleidings- en 
afvloeiingskosten

Fasering meenemen. Verrijken door het huidige en verwachte 
volume en de samenstelling van bouwvergunningen 
(bijvoorbeeld meer renovatie dan vroeger) mee te nemen.

Leges effect, 
omzet toetsers

Kwalitatieve toelichting op de te verwachten dynamische 
effecten van private kwaliteitsborging in het verlengde van de 
eerdere mkba.

Risico vertraging, 
brandveiligheid, 
bouwtechnische en 
esthetische kwaliteit

Aanvulling

Transactiekosten Aandacht voor het terugdringen van dubbel werk als beperking 
van transactiekosten. door een inschatting van hoeveel uren 
hierdoor bespaard worden. Fasering hierbij meenemen.

In het verlengde van de analyse van effecten worden waar 
rhogelijk (en zo neutraal mogelijk) beleidsopties geschetst, 
bijvoorbeeld in relatie tot de fasering.

Beleidsopties
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De wijzigjngen van het Burgerlijk Wetboek die tot doel hebben de positie van de consument te 
verbeteren betreffen drie zaken: 1) het verlengen van het opschortingsrecht van 3 naar 15 
maanden bij oplevering van de woning, 2) het vergroten van de aansprakelijkheid van de 
aannemer voor de gebreken die ook aantoonbaar waren bij oplevering, en 3) het verplicht 
aanbieden van de mogelijkheid van een verzekering tegen verborgen gebreken door de 
aannemer. Hiermee worden aannemers geprikkeld verborgen gebreken te voorkomen.

Verbetering positie van de consumentB

Aansprakelijkheid; betere incentives leveren welvaartswinsten op
Vergroting van de aansprakelijkheid van aannemers, via een andere omgang met verborgen 
gebreken en verlenging van de 5%-regeling, zo^ ervoor dat de opbrengsten van preventie van 
gebreken toenemen Een aannemer moet vooraf keuzes maken tussen investeren in preventie 
(voorkomen van fouten en faalkosten) en betalen voor herstelwerkzaamheden achteraf (fouten 
achteraf corrigeren en oplossen). In het algemeen geldt dat het niet doelmadg is om alle 
denkbare fouten en gebreken 'voor te zijn’. Er zijn nu eenmaal zaken die veel zouden kosten in 
de preventie, terwijl het achteraf oplossen van de eventueel zich aandienende problemen vrij 
eenvoudig en goedkoop kan plaatsvinden. Er zijn omgekeerd ook in de huidige situatie 
uiteraard de nodige preventieve maatregelen die worden getroffen om hoge kosten achteraf 
voor de aannemer te vermijden. Het gaat hierom de preventieve maatregelen die meer 
opleveren dan ze kosten (in de vorm van achteraf niet hoeven te herstellen), maar die toch niet 
van de grond komen omdat de kosten niet of niet volledig bij de aannemer komen te liggen, 
maar bij de opdrachtgever of consument terecht komen. Hier kan versterking van de positie van 
de consument voor welvaartswinst zorgen. Een betere verdeling van aansprakelijkheid c.q. 
risicoverdeling heeft daarnaast ook voordelen in de sfeer van minder geschillen over 
bouwgebreken.

Bescheiden effect van verplicht aanbieden verzekering
Voor het verplicht aanbieden van de verzekerde garantie wordt een beknopte inventarisatie 

, gemaakt van de impact van de huidige 85% woningen die al onder een garantie vallen. 
Informatie moet worden verkregen van bestaande waarborginstellingen; gevraagde 
verzekeringspremies geven bijvoorbeeld een indicatie van de huidige kosten (en baten). 
Vervolgens zal de impact op de resterende 15% ingeschat worden. pit betreft bijvoorbeeld een 
welvaartseffect van meer keuzevrijheid. De baten op dit punt zijn naar verwachting op macro- 
economische schaal bescheiden, maar mogelijk voor individuele consumenten wel relevant.
Ook zullen de kosten van het faillissementsrisico hierin betrokken worden. Buitenlandse lessen 
bieden voorts handvatten voor beleidsopties om het maximale voordeel voor de consument te . 
bereiken.

Het onderzoek biedt voor het realiseren van de genoemde voordelen handvatten. Uit het EIB- 
onderzoek ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland’ wordt geput 
om de voordelen van deze wijzigingen op basis van buitenlandse lessen te kwantificeren. De 
representativiteit van deze lessen wordt hierbij in ogenschouw genomen. Indicaties van het 
volume en kosten in Nederland worden daarnaast voor zover mogelijk mede gebaseerd op het 
beeld uit bouwkundige rapportages van Vereniging Eigen Huis. Met Nederlandse informatie is 
een beeld te vormen van hoe vaak het in Nederland voorkomt dat de herstelkosten hoger zijn 
dan de preventiekosten waren geweest.
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Verruiming vergunningsvrij bouwen 

Minder toezicht kost minder
Het wetsvoorstel regelt'ook een verruiming van de bouwwerken waarvoor geen toetsing op 
bouwtechnische voorschriften nodig is. Dit zijn bouwwerken als dakkapellen, schuurtjes en 
carports die in de huidige situatie vanwege welstandeisen alleen vergunningplichtig zijn als zij ■ 
zich aan de voorzijde van de woning bevinden. Het effect van dit onderdeel is dat 
maatschappelijk de kosten van dit toezicht worden uitgespaard. Sira heeft naar de omvang 
hiervan onderzoek gedaan in het kader van het Bouwbesluit 2012. In beginsel wordt bij de 

‘ uitkomsten van dit Sira onderzoek aangesloten. Deze worden globaal getoetst. Wei wordt de 
nadere analyse van de impact van een andere hoogte en samenstelling van de 
vergunningenbehoefte in de toekomst (meer renovatie) meegenomen.

C

Vrijwillige benchmarking en vrijwillig corisumentendossierD

Transparantere markt zorgt voor goede aansluiting tussen vraag en aanbod 
Door invoeting van een goed benchmarksysteem ontstaat meer transparantie in de markt. 
Consumenten kunnen aanbieders beter met elkaar vergelijken en vinden sneller hun weg bij 
het zoeken naar een geschikte opdrachtnemer. Zelfs al zoii de kwaliteit van de aanbieders op de 
markt niet veranderen, dan zouden alleen al langs dit kanaal belangrijke welvaartswinsten 
kunnen worden behaald doordat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. In de huidige 
markt zijn de informatiekosten hoog. Consumenten kunnen vaak moeilijk bepalen welke 
aanbieder voor hen het meest geschikte aanbod kan realiseren. Een beoordelingssysteem dat 
laat zien welke aannemers het meest geschikt zijn voor welk soort werken en projecten, kan 
omvangrijke voordelen opleveretl. We weten dit uit reeds beschikbare informatie. Het ElB 
beschikt namelijk over unieke informatie over aanbestedingen en verschillen in piijs en 
kwaliteit van concurrerende biedingen. Meer transparantie vertaalt zich in minder zoekkosten 
en een betere aansluiting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gegeven de spedfieke 
opdracht. Op basis van verschillen in prijs en kwaliteit tussen biedingen en op grond van de 
tijdswaardering van consumenten en zakelijke partijen wordt in het onderzoek een indicatie 
gegeven van de efficiencywinsten die het gevolg zijn van deze vorm van benchmarking. Hierbij 
wordt waar mogelijk voortgebouwd op voorbeelden uit het buitenland van (al dan niet 
vrijwillige) benchmarking systemen, zoals in Denemarken en Groot Brittannie, en wordt de 
relatie gelegd met systemen die in Nederland in opkomst zijn.

Dynamische efficiency: reputatiemechanismen leiden tot meer kwaliteit 
Bovenstaand systeem zal naar verwachting ook leiden tot dynamische efficiencywinsten. 
Naarraate de prestaties van bouwbedrijven beter zichtbaar worden, hebben bedtijven er meer 
belang bij hun klanten beter te bedienen en te investeren in hun reputatie, want kwaliteit wordt 
beter beloond. Zij hoeven dan niet alleen op prijs te concurreren, maar het loont om zich te 
onderscheiden op kwaliteit. In potentie zijn hier belangrijke (aanvullende) welvaartseffecten te 
verwachten, al is de kwantificering hiervan lastiger. We zullen onderzoeken wat er in de. 
economische literatuur bekend is over de omvang van dergelijke reputatie-effecten. Waar 
mogelijk worden aan de hand van illustratieve berekeningen de effecten gekwantificeerd om 
het belang ervan te duiden. Hierbij wordt rekening gehouden met het vrijwillige aspect van de 
implementatie en de mogelijkheden om bedrijven te prikkelen om mee te doen.
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1.6 Proces

De inbreng van opdrachtgever en de planning van het onderzoek worden als volgt ingevuld om 
het geschetste eindresultaat te bereiken.

Projectbegeleiding en rol opdrachtgever

Het projectteam wordt ondersteund door een begeleidingscommissie vanuit de opdrachtgever. 
De begeleidingscommissie fungeert als klankbord voor het projectteam tijdens en tussen 
bijeenkomsten met opdrachtgever. De projectleider en begeleidingscommissie komen 
gedurende het project vijf keer bijeen, waaronder de presentatie voor de stuurgroep. De 
startbijeenkomst vindt plaats in week 33; de voortgangsbijeenkomsten in week 36 en 39, de 
presentatie voor de stuurgroep in week 41. en de eindpresentatie in week 43. De opdrachtgever 
organiseert de bijeenkomsten.

Het EIB wil graag in nauwe interactie met de begeleidingscommissie de keuzes rond 
uitgangspunten voor het onderzoek bepalen. Daarmee wordt kennis gemobiliseerd en 
uitgewisseld, wat de kwaliteit ten goede komt en de leden van de begeleidingscommissie 
vervolgens ook beter in staat stelt om waar gewenst zelf inhoudelijke toelichting op zaken te 
kunnen geven. Qua proces is dit geborgd door frequent overleg met de begeleidingscommissie 
en in bredere zin door tijdig te presenteren voor de stuurgroep. Opdrachtgever wordt voorts 
gevraagd alle bekende onderzoeken en informatie te delen met het EIB.

Planning

Het volgende schema geeft weer hoe het EIB het proces en de planning ziet. Zowel de 
inhoudelijke activiteiten als de beoogde weken voor bijeenkomsten zijn weergegeven. Door de 
timing is voldoende gelegenheid feedback te verwerken en de bijeenkomst met de stuurgroep te 
gebruiken orn draagvlak te creeren. Door stakeholders tijdig bij het onderzoek te betrekken en 
feedback volwaardig mee te nemen geeft de meeste kans om de potentiele maatschappelijke 
baten ook tot stand te brengen.

Het onderzoek start op 1 augustus 2015. De werkzaamheden worden uiterlijk 31 oktober 2015 
afgerond. Deze opleveringstermijn kan alleen worden gerealiseerd als de schriftelijke 
opdrachtverstrekking voor 1 augustus 2015 plaatsvindt. Bij het schema hoort een nadere 
uitwerking per regel.

1 Uitgangspunten uitwerken
Het EIB start in augustus meteen met het uitwerken van de uitgangspunten voor het 
rekenmodel. Hierbij wordt aangesloten bij de eerdere mkba en andere relevante rapportages 
(Sira, VBWTN).

2 Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is om kennis uit te wisselen, verwachtingen nader af te stemmen en om 
werkafspraken te maken. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het verdere proces.

3 Uitgangspunten vaststellen
Voordat begonnen wordt met het daadwerkelijk berekenen van kosten en hasten worden 
tijdens een bijeenkomst met de begeleidingscommissie het rekenmodel en de invoervariabelen, 
de uitgangspunten, gepresenteerd. Toegelicht wordt (1) hoe de uitgangspunten relevant zijn 
voor de maatschappelijke kosten en baten van het wetsvoorstel, (2) hoe de uitgangspunten 
aansluiten op de leidraden voor mkba's,,en (3) wat de bron is voor de invoervariabelen. 
Vervolgens is er gelegenheid voor overleg om deze uitgangspunten verder aan te scherpen met 
feedback van de begeleidingscommissie. Insteek is hier de uitgangspunten definitief vast te 
stellen en, voor zover dit niet volledig gaat, resterende uitgangspunten door middel van digitaal 
en/of telefonisch overleg vast te stellen.
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4 Uitkomsten berekenen en analyse
Na vetwerking van de feedback van de begeleidingscommissie gaat het EIB daadwerkelijk 
rekenen. Hierbij wordt de inhoudelijke aanpak per bouwsteen gevolgd zoals beschreven in 
paragraaf 1.5. Op basis van de uitkomsten worden ook voorlopige analyses opgesteld, en daar 
waar kwantitatieve inschattingen niet haalbaar of realistisch zijn, wordt een kwalitatief beeld 
geschetst.

5 Concept uitkomsten bespreken
In aanloop naar de te geven presentatie voor de stuurgroep worden de concept uitkomsten 
besproken met de begeleidingscommissie. Door dit begin oktober te plannen is er gelegenheid 
om zowel de feedback uit dit overleg, als ook de feedback die nog volgt uit de bijeenkomst met 
de stuuigroep grondig mee te nemen. Tevens biedt dit de gelegenheid om op basis van de 
resultaten tot dusver vast te stellen welk onderwerp nog de meeste verdieping nodig heeft en 
waarop de nadruk in de laatste maand komt te liggen.

6 Feedback begeleidingscommissie verwerken
Na de bijeenkomst met de begeleidingscommissie wordt de feedback verwerkt en wordt 
overeenstemming bereikt over hetgeen gepresenteerd gaat worden aan de stuurgroep. 
Afstemming tijdens deze week gebeurt met digitaal en/of telefonisch overleg.

7 Presentatie concept uitkomsten
In de tweede week van oktober worden de concept uitkomsten gepresenteerd aan de 
stuurgroep. Naast dat dit waardevoUe feedback oplevert, vanuit verschillende geledingen, wordt 
hier ook nadrukkelijk draagvlak bij de deelnemende organisaties nagestreefd. Het is daarom 
van belang dat de stuurgroep zo compleet mogelijk aanwezig is. Voorts geeft de presentatie 
naast inhoud ook duidelijk inzicht in de totstandkoming van deze inhoud en de verhouding tot 
de eerdere mldra.
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8 Feedback stuurgroep verwerken
Net als na de bijeenkomst met de begeleidingscommissie wordt de feedback van de stuurgroep 
verwerkt. In aanloop naar de definitieve bespreking is er intensief digitaal en/of telefonisch 
contact over de wijze waarop de feedback wordt verwerkt.

9 Definitief eindresultaat bespreken
Twee weken na de presentatie aan de stuurgroep legt het EIB het definitieve eindresultaat neer. 
De hoofdlijnen zijn tijdens de eerdere bijeenkomsten al vastgelegd. Daarom gaat het hier vooral 
om feedback op nuances, en het corrigeren van reken- en schrijffouten.

10 Laatste punten verwerken
De opmerkingen op het definitieve eindresultaat worden verwerkt om uiterlijk 31 oktober naar 
tevredenheid op te leyeren.

11 Oplevering aan opdrachtgever
^ Bij het volgen van het hiervoor geschetste proces is het volgens afspraak tijdig opleveren van 

een actualisatie van de eerdere mkba, met draagvlak en mime gelegenheid voor input, goed te 
realiseren.

1.7 Risico’s

Het plan van aanpak gaat gepaard met enkele risico’s. De belangrijkste zijn de volgende en 
toegelicht wordt hoe het EIB hiermee omgaat.

Aanpak andere onderzoeken
Ondanks dat globaal getoetst wordt of de eerdere onderzoeken voldoende informatief zijn, kan 
blijken dat sommige informatie niet volledig voldoet voor gebmik in een mkba. Het EIB maakt 
dan eerst een inschatting of de gehanteerde methode wel resulteert in een acceptabele proxy 
voor het effect van het daadwerkelijke mechanisme. Zo ja, dan wordt alleen het correcte 
mechanisme beschreven. Zo nee, dan wordt wanneer het aspect potentieel materiele impact 
heeft op het eindresultaat opnieuw, met gebmikmaking van kennis uit de welvaartseconomie, 
geanalyseerd. De tijd die dit kost, gaat in overleg met opdrachtgever ten koste van de 
voorgestelde venijking op andere punten.

Haalbaarheid planning
Er is beperkt tijd tussen start en oplevering van het project. Het is daarom zaak tijdig met 
materiaal richting opdrachtgever {en stuurgroep) te gaan omdat krachtig bijsturen geen optie is. 
De richdng van het gehele onderzoek is daarom leidend in de bijeenkomsten: past de richting 
van de verschillende resultaten bij de perceptie van opdrachtgever en partijen? Door de 
gekozen timing is bijvoorbeeld voldoende gelegenheid feedback te verwerken en de 
bijeenkomst met de stuurgroep te gebruiken om draagvlak te creeren. Door de stakeholders 
tijdig te betrekken en feedback mee te nemen is de beste kans verzekerd om de gewenste 
kwaliteit en draagvlak binnen de strakke planning te realiseren.

Informatie Vereniging Eigen Huis
Voor de gevolgen van de uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers zou het EIB graag 
gebmik maken van informatie over de huidige geleverde kwaliteit van woningen, 
opleverpunten en bijbehorende kosten. Hiermee is bijvoorbeeld een beeld te vormen over hoe 
vaak het voorkomt dat de herstelkosten hoger zijn dan de preventiekosten waren geweest. 
Inschatting is dat Vereniging Eigen Huis, en eventueel andere partijen uit de stuurgroep, 
hierover informatie ter beschikking kan stellen om de uitkomsten voor de Nederlandse situatie 
zo relevant mogelijk te maken. Wanneer de beschikbare Nederlandse informatie onvoldoende 
is, zal meer op eigen waameming en buitenlandse lessen vertrouwd worden.

Informatie reputatie-effect
Voorgesteld wordt de maatschappelijke kosten en baten van vrijwillige benchmarking en een 
vrijwillig consumentendossier onder andere te baseren op het effect van het toegenomen 
belang van reputatie. Op dit onderdeel is het EIB afhankelijk van de beschikbaarheid en
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representativiteit van (intemationaal) onderzoek: de toepasselijkheid van algemeen onderzoek 
naar de reputatie van bouwbedrijven is voor deze offerte niet onderzocht. Het EIB zal duidelijk 
communiceren wat de praktische waarde is van de uitkomst op dit punt.

Proj ectorganis a tie1.8

Economisch Instituut voor de Bouw

De stichting EIB is een toonaangevend onderzoeksbureau voor toegepaste bouweconomische 
analyse dat zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek venicht voor marktpartijen en 
overheid. Doel van het instituut is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze 
bevorderen van kennis van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of 
van betekenis zijn voor de Nederlandw bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord 
(infrastructuur, wonen, enz.).

Een kemcompetentie van het EIB is het analyseren van overheidsbeleid in de gebouwde 
omgeving. Hiertoe zijn in de achterliggende jaren diverse kosten-batenanalyses en effectstudies 
verricht, zowel in opdracht van publieke en private opdrachtgevers als op eigen initiatief. Het 
EIB heeft ook ruime ervaring met het doorrekenen van de effecten van aanpassingen van 
regelgeving in de praktijk. Wij zijn zelfstandig in staat alle benodigde berekeningen te maken 
en beschikken over voldoende expertise om alle gevraagde effecten in kaart te brengen.

Eerdere analyses van bouwregelgeving door het EIB

Het EIB heeft eerder effect-analyses van veranderingen in regelgeving uitgevoerd betreffende 
het bouwbesluit. In 2011 is door het EIB in opdracht van het ministerie van BZK (WWl) het 
rapport ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit 
van bouwwerken te realiseren’ uitgebracht In dat onderzoek is onder ander het Bouwbesluit 
2012 geanalyseerd om door aanpassingen van bepaalde voorschriften en de toepassing daarvan 
te vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding in de woningbouw te realiseren. In deze 
analyse stond het doorrekenen van de kosten en baten van concrete maatregelen centraal. 
Hiertoe heeft het EIB zelf de vereiste bouwkundige berekeningen alsmede de uitwerking in 
maatschappelijke kosten en baten verricht. Dit onderzoek ‘Bouwen voor kwaliteit’ naar de 
mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit verhouding van bouwwerken te realiseren is een 
voorbeeld van de ervaring die het EIB heeft in het doen van maatschappelijke kosten baten- 
analyse en onderzoek naar bouwregelgeving.

Een ander voorbeeld is het onderzoek ‘Kostenmodel omgevingsrecht’ dat het EIB heeft verricht 
voor het ministerie van I&M. Hierbij is een model ontwikkeld waarmee bouwregelgeving kan 
worden doorgerekend in termen van effecten voor bouwprojecten. Daamaast heeft het EIB voor 
de toenmalige Rijksbouwmeester met ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’ onderzoek gedaan 
naar de maatschappelijke kosten en baten van binnenstedelijk bouwen en 
verbetermogelijkheden. Het EIB beschikt over uitgebreide sectorale kennis, databestanden en 
kwantitatieve modellen rond bouwproductie en het gebruik van gebouwen. Het EIB heeft brede 
ervaring in het ontwikkelen en toepassen van toekomstverkenningen-voor beleidsanalyses, die 
gebruikelijk zijn voor het analyseren van investeringsprojecten en beleidsanalyses in 
Nederland, waarbij een visie op mogelijke lange termijn effecten is vereist.

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar voorbeelden uit 
het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de invloed van de 
eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde in vijf Europese 
landen en een intemationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het EIB enkele 
relevante lessen getrokken voor Nederland. Uit het onderzoek volgden twee onderwerpen die 
op korte termijn in Nederland overgenomen kunnen worden: 1) het versterken van 
reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in 
het verleden (past performance/benchmarking) van bouwbedrijven, en 2) het versterken van 
prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het 
opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig 
gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.
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Expertise op het gebied van mkba

Naast bovengenoemde mkba’s op het gebied van regelgeving heeft het EIB ook mime ervaring 
met andere type mkba’s en effectenstudies. Zo heeft het EIB op het gebied van de 
krimpproblematiek afzonderlijke mkba's uitgevoerd voor de drie krimpgebieden Parkstad 
Limburg (2010), Eemsdelta (2011) en Zeeuws-Vlaanderen (2013). Door het EIB zijn ook 
andersoortige MKBA’s uitgevoerd om maatregelen te evalueren; een MKBA om het gebmik van 
betonpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton te stimuleren, de MKBA 
Energiebesparingscenario’s in opdracht van UnetoA/NI, de MKBA GeoBrain 
funderingste’chnieken in opdracht van Deltares, MKBA Andere opzet onderhoudswerk wegen 
voor Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat. Het EIB beschikt over een brede ervaring in het 
waarderen van exteme effecten en het vertalen van economische ontwikkelingen in fysieke 
effecten, zowel op het gebied van vervoer als voor de gebouwde omgeving. Het EIB heeft enkele 
jaren geleden voor het ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een 
slimmere inzet van het rijksinstmmentarium voor het stimuleren van de 
woningbouwproductie na 2009.

Beleidsanalyse is in het algemeen een kemactiviteit van het EIB en het zou te ver voeren om 
alle beleidsstudies van het EIB op te sommen. Wei willen we opmerken dat beleidsstudies in 
het algemeen uitnodigen om te denken vanuit het raamwerk van een mkba. Om beleidseffecten 
te kunnen berekenen moet immers de wereld met het te analyseren nieuwe beleid worden 
afgezet tegen een referentiesituatie of nulaltematief. Het verschU tussen effectstudies en 
mkba’s is dat in mkba’s vaak meer aandacht wordt besteed aan de financiele waardering van 
effecten, maar in veel andere opzichten is de aanpak en filosofie vergelijkbaar.
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Projectteam

De actualisatie van de mkba ten behoeve van het wetsvcxjrstel kwaliteitsborging stelt hoge 
eisen aan de samenstelling van het projectteam. Er moet conceptueel-inhoudelijk complex 
onderzoek worden venicht in een gevoelige beleidsomgeving met veel oog en aandacht voor 
communicatie en draagvlak. Dit moet bovendien plaatsvihden binnen een strak tijdschema. Om 
deze reden zet het ElB het sterkste team in dat we voor deze opdracht kunnen samenstellen.
Dit komt ten eerste tot uitdrukking in een meer dan gebruikelijke tijdsinzet van de directeur 
van het £IB die naast de gebruikelijke supervisie ook een aant^ dagen apart z^ inzetten om het

geldt als een
autoriteit op het gebied van kosten-batenanalyse en heeft meer dan 25 jaar (leidinggevende) 
ervaring met economische beleidsanalyse. De dagelijkse leiding van het project is in handen 
van

project inhoudelijk en qua communicatie te versterken. Directeur

____________die over ruime leidinggevende ervaring beschikt, een expert is op het gebied
van kosten-batenanalyse en bij diverse studies naar de effecten van bouwregelgeving birmen
het EIB betrokken is geweest. ______
EIB met sterke orgarusatorische kwaliteiten die bij andere projecten vaak als projectlcider 
optreedt. Hij heeft veel ervaring op het gebied van aanbesteding en contractvormen eh beschikt 
ook over veel kennis van de consument in de bouw.

is een ervaren senior onderzoeker binnen het

I is een jonge medewerker 
et team complementeren enmet ervaring op het gebied van consumentenonderzoek. Zij za 

een belangrijke rol spelen bij de uitvoerende werkzaamheden.

. ...........
*'’i,C.'Dire(Seur?.'’'

f ^ -

-rr
§ * i %K'f

...............................................................

,^__^ii^'is;maCTq-eGonoom en sinds.l apra.2006 directeur bij net EIB. VoordatB||H/^H^;< 
- BiMnn dienstfed'bij het EIB heeft hij diverse onderzpeks- en manageraent-posities^^
' Centraal Planbureau bekleed en was enige tijd verbonden aan de Orgaiusatie voor 
•Economische Siamenwerking en Ontwikkeling te Parijs. Vanaf 2001 was hij onderdireeteur ;

^ van het GPB. Binnen de directie was hij verantwoordelijk voor een groot aantal inhoudelljtefe 
themagebieden, waaronder wonen, mobiliteit en iixfrastructuur, ruimtelijke economie, 
iimovatie. ICT en meso-economie.^^^^^^^_

. gestaan bij het CPB. Hij was namens de samenwerkende planbureaus projectlcider van de 
I eerste ICES-ronde (later ICRE) “Kiezen of delen”, waar voor 100 investeringsprojecten vanuit | 
I de overheid mkba-kengetallenanalyses zijn opgesteld. HHHiteeft bij het CPB jarenlang . /1 
i aan het roer gestaan van de mkba's van de grOte infrastructuurprojecten (Betuweroute, HSL, --.j 
j Tweede Maasvlakte, Uitbreiding Schiphol, Zuiderzeelijn, Rtiimt^jooM^ter) en bij lan^

^“““heeft meer dan

V■ •i.fc

!
\heeft aan de basis van de OEI-leidraad

i
t termijnstudies naar de ontwikkeling van de fysieke omgeving.
; twintig jaar leidinggevende ervaring als projectlcider, afdelingshoofd, sectorhoofd en 
f onderdireeteur bij het CPB is thans eindverantwoordelijk voor het EIB. mi

1

I imilBljljll treedt regelmatig op in beleidsgevoelige omgevingen en in de media. Hij zat voor.-Vj®": 
r ne^pRi diverse commissies, waaronder de ICES (later ICRE), de VROM-Raad en de ■
j Rijksplanologische Commissie en de Rijksmilieuhy^enische Commissie. Vanuit het EIB was ^ 
i voorzitter van stuurgroep en/of werkgroepen van de MKBA Parkstad Limburg, - ■*
I ^CB^^msdelta en MKBA Zeeuws-Vlaanderen.^^^^^^^^ is auteur van verschillende 
[ publicaties over de woningmarkt en treedt regelmaOgo^i^j^ert bij verschfllende

J trad op als trekker van het actieteam . 
ctieagenda Bouw.

. '..Oii

beleidsdiscussies rond de woningmarkt. JjjjjjH
i Praktijktoepassing Bouwbesluit binnen o^cl1
' In zijn rol als directeur is|||p| verantwoordelijk voor kwaliteit-, voortgang- en budgetborging A 

! binnen het project eh zal M^oor dit project extra tijd inzetten rond de inhoudelijke • ^
j kwaliteitsborging en de commimicatie. , . ,

'I
...V

i
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f '1
Projectleider

HUmi is programmaleider en is sinds februah 2007 werkzaam bij het Economisch Instituut 
voo^e Bouw.

I
I)

■mu heeft mime ervating in het uitvoeren van en leiding geven aan maatschappelijke 
Kostenbatenanalyses (MKBA’s). Hi; heeft bijgedragen aan vele MKBA’s die bi; het ElB zijn 
uitgevoerd. Zo heeft hij gewerkt aan de ‘MKBA Herstmctureringsaanpak Eemsdelta', ‘MtCBA 
Herstmctureringsaanpak Parkstad Limburg', 'MKBA Toepassing puingranulaat in beton', de 
‘MKBA Energiebesparin^cenario's’ en de ‘MKBA CeoBrain’. Hij heeft als projectleider en/of 
senior ondcrzoeker recent in diverse onderzoeken gepartidpeerd naar de kosten en baten 
van bouwregelgeving: ‘Bouwen voor Kwaliteit', ‘Kostenmodel omgevingsrecht’ en ‘Succesvol 
Binnenstedelijk Bouwen'. Hiemaast is^^H 
'Investeren in Nederland', waarvoor hi; een 
analyse van de Nederlandse woningbouwsector, de bouwproductie en de bouwarbeidsmarkt 
op lange termijn.

Daarvoor heeft hij bij het Centraal Planbureau gewerkt, waar hij betrokken is geweest bij de 
uitvoering van MKBA van grote infrastmctuurprojecten (Tweede Maasvlakte, Uitbreiding van 
Schiphol, Partidpatie in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter)) en de beoordeling van 
de ICES-investeringsprojecten,

In zijn rol als projectleider is
onderzoek en treedt hij op als contactpersoon met de opdrachtgever.

(

I

1
betrokken geweest bij de Langetermijnstudie 
vandtatief model heeft ontwil^eld voor de■\ II

(

1
-4

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het
1
i. *♦ ■• f

I ISenior onderzoeker ^■1
is sinds december 2CX)8 werkzaam bij het Economisch Insdtuut voor de Bouw.

1heeft veel ervaring met onderzoeken op het gebied van aanbesteding, contracteren en j 
publiek opdrachtgeverschap. Hij heeft bijgedragen aan onderzoeken naar de doebnadgheid 
van toelatingsvereisten bij aanbestedingen door gemeenten, het gebruik van modeme 
contractvormen door publieke opdrachtgevers, de transacdekosten van aanbesteding in de 
bouw en de toepassing van (innovatieve) kwaliteitscriteria bij gunning van werk. Ook is hij 
betrokken geweest bij onderzoek naar de mogelijkheden om bij ontwikkeling van 
wonin^ouw te komen tot een betere prijs/kwaliteit verhouding voor de consument

Actuele onderzoeken ^^armjim betrokken is, spelen zich onder andere af op het terrein j 
van verduurzaming van de gebouwenvoorraad; onder andere een onderzoek naar de vereLste t 
competenties van bouwpersoneel, en een evaluatie van enkele innovatieve bouwprojecten j 
rond ketensamenwerking en duurzaamheid. i

I
I

!
t

i
■ •t

IVoordat hij bij het EIB kwam is______ werkzaam geweest bij een bouwbedrijf waai hij nauw ,!
betrokken was bij het ontwerpen van nieuwe utiliteitsgebouwen bij de vergunningaanvragen j 
daarvan. I

In dit onderzoek zal hij vooral een uitvoerende rol hebben. I
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I
Onderzoeker

(
mm werkt sinds 2015 bij het Economisch Instituut voor de Bouw. In de rol van economisch | 
onderzoeker heeft zij bijgedragen aan ‘de Tevredenheidsmeter’ van BouwGarant en de 
Najaarsmeting van ZZP'ers. Tevens voert zij onderzoek uit naar drculaire bouwprojecten en 
consumentenvoorkeuren in de bouw. I1

Hiervoor werkte zij als ‘financieel planner* bij The Selfridges Group (de Bijenkorf) en heeft ze I 
stage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Washington waar ze onderzoek gedaan heeft I 
naar Trans-Atiantische handelsbelemmeringen.

mm ^ afgestudeerd in algemene economie (cum laude) en Europese studies, beide aan de 
imversiteit van Amsterdam.

In het project ondersteunt zij de uitvoering van het onderzoek.

Relevante publicades

Relevante publicades van het EIB en de betrokken onderzoekers op het gebied van
maatschappeUjke kosten-batenanalyse, bouwregelgeving of scenario's zijn:

• EIB (2015), Investeren in Nederland; drie scenario’s tot 2030 voor de bebouwde omgeving en 
de bouw', Amsterdam.

• EIB (2015), ‘Effect vrijsteUing WWS en verhuurderheffing; doorrekening effecten’. EIB: 
Amsterdam.

• Acdeagenda Bouw (2014), ‘Flexibel omgaan met Bouwregelgeving', Rapport Actieteam 
Praktijktoepassing Bouu^sluit, Den Haag.

• Sander Hardeinan, Michiel Mulder, Ellen Schep (2014), ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in 
de bouw: lessen uit het buitenland; Conferentie, toetsing en implementatie’, EIB-studie, 
Amsterdam.

• EIB (2013), MKBA Zeeuws-VIaanderen; MaatschappeUjke kosten en baten van 
beleidsaltematieven op het terrein van wonen en voorzieningen', Amsterdam.

• EIB (2011), ‘Bouwen voor kwahteit, onderzoek naar mogeUjkheden om een betere 
prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’.

• Van Hoek T., M. Koning, M. Mulder (2011), 'Succesvol Binnenstedelijk Bouwen, een 
onderzoek naar maatschappeUjke kosten en baten en mogebjlcheden tot optimaUsatie van 
biimenstedeUjk bouwen’, EIB, Amsterdam.

• EIB (2011), 'Kostenmodel orngevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen in 
het orngevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeUng’, Amsterdam.

• EIB (2011), ‘MKBA Herstructurering Eemsdelta, een maatschappeUjke kosten-batenanalyse’, 
Amsterdam.

• EIB (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, trends en 
conjunctuur in de bouwkolom', Amsterdam.

• EIB/Rigo (2010), ‘MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’, Amsterdam.
• EIB (2010), ‘MKBA Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud’, Amsterdam.
• EIB (2009), 'De kosten en baten van diie scenario’s voor ener^ebesp^ng in de 

gebouwenvoorraad’, ongepubUceerd.
• EIB (2009),‘MKBA Geobrain’, ongepubUceerd. Amsterdam. ,
• EIB (2008), ‘MKBA Toepa^ing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor een 

hoogwaardig hergebniik van betonpuin', EIB-rapport, Amsterdam.
• Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing Uscale 

behandeling eigen woning*, CPB document 128, s’-Gravenhage.
• Hoek. T.H. van (2005), 'Beleid en woningmarkt’, Economische StatisUsche Berichten, 4 

november 2005, biz. 481, Rotterdam.
« Centraal Planbureau (2005), ‘Oirecte effecten OET, CPB Notitie 1 maart 2005.
• CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis, Een maatschappeUjk- 

economische beoordeUng van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere pubUcatie 50, ‘s 
Gravenhage.
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Centraal Planbureau (2003), Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam- 
Belgie, CPB notitie 25 maait 2003.
Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEl: De discussie over indirecte 
efTecten, CPB bijzondere publicatie.
Konitig, Martin, Eugene Verkade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Cevolgen van uitbreiding 
Schiphol; Een kengetallen kosten-batenanalyse', CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.
CPB (2001), ‘Partidperen in de ontwikkeling van de joint Strike Fighter, een ^obale kosten- 
baten analyse', CPB Document 13, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuiuprojecten, Leidraad voor kosten- 
batenanalyses.
CPB, NEI en RIVM (2001), ‘WelvaartsejQTecten van Maasulakte 2, Kosten-bateiunalyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanuhnning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘2020. Integrate verfeenningen lioor haven en industrie, een 
beoordeling van ondcrzoek von het Gemeentelijl; Hauenbediijf Rotterdam', CPB werkdocument nr. 
108 / CPB Exteme notitie 98^1, ‘s Gravenhage.

1.9 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.

■T J'.Tabel l:l<f^3»BeOTbting V ^9
m. m1* J -t

»
4 tfs ■4:c V i_

Dlrec- Project- Senior- Onder- Totaal
teur leider onder- zoeker

zpek«

Uitgangspunten 
Uitkomsten 
Feedback verwerken 
Presentatie stuurgroep 
Afronding

Totaal dagen 
Tarief per dag in €
Totaal arbeidskosten in €

C

Overige kosten in €

Totale kosten in €
Bedragen zijn exchisief btw .

tt:
I<1i

*■ *i i'
(

20Actualisatie rnkba wetsvoorstel kwaliteitsborglng 
Amsterdam, 31 juli 201S 15.1.067

>



1

II

I.

21Actualisatie mkba wetsvoorsrel kwaliteitsborging
Amsterdam, 21 juU 2015 15.1.067\



2C

2 CV's projectteam

2.1 Curriculum Vitae -

Persoortlijke informatie 
Naam
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

EIB, Kpninginneweg 20,1075 CX, Amsterdam

l@eib.nl

Opleiding
Doctoraalexamen Algemene economic aan de UvA, cum laude (1986). 
Eerste fase, gedeeltelijk doctoraalfase Rechtsgeleerdheid, UvA.

Talen Nederlands en Engels

Werkervaring 
2006 - heden Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

Onderdirecteur Centraal Planbureau (CPB)2001 - 2006

Sectorhoofd Economic en fysieke omgeving (CPB)1999 - 2001

Hoofd afdeling Diensten, tevens hoofd kennisunit infrastructuur 
en ruimtelijke economic (CPB)

1992 -1999

Wetenschappelijk medewerker afdeling monetaire analyse (CPB)1987 -1992!

Beleidsmedewerker Organisatie voor Economische Ontwikkeling 
en Samenwerking (OESO) te Parijs

1988 -1989

Stage bij de Bank of Israel, Tel Aviv en Jerusalem1986 -1987

Commissies
Lid Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid (ICES/ICRE) 
Lid Rijksplanologische en Rijksmilieuhygienische Commissie (RPC/RMC)
Lid VROM-Raad
Lid van de SER-commissie voor Ruimtelijke inrichting en Bereikbaarheid (RIB)
Adviserend lid cie van Wijzen ICES-KJS
Lid van de commissie van deskundigen IJzeren Rijn
Lid van de visitatiecommissie evaluatie spoorwetgeving (cie Sorgdrager)
Voorzitter stuurgroep en werkgroep MKBA Parkstad Limburg
Voorzitter iverkgroep MKBA Eemsdelta
Voorzitter werkgroep MKBA Zeeuws-Vlaanderen
Trekker actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit (Actieagenda Bouw)

Selectie van publicaties
• Hoek, Taco H. van (1992), 'Explaining mark/dollar and yen/dollar exchange rates in the 

1980s', Economics Letters, Volume 38, Issue 4, Pages 467-472.
• Van Hoek, T.H. and G. Zalm (1992), ‘Nationaal begrotingsbeleid in EuropeesperspectieP, 

in J.A.J. Alders et al. (eds.), Begrotingsbeleid en financiering.
• Nederlandse staatsschuld, op weg naar de EMU; Economendebat 1992,
• NIBE, Amsterdam, pp. 34-52.
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• Centraal Planbureau (1995), 'Toclichting op de CPB berekening over de Betuweroute', CPB 
werkdocument nr. 73. 's Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1995), 'Economische effecten uan dc Betuweroute op basis uan recente 
in/ormatie', CPB werkdocument nr. 75, ’s Gravenhage.

• Bemardt, Y., T.H. van Hoek, M.A. Koning (1995), 'Gaan winkels longer open.?', Economisch 
Statistische Berichten, 3 mei 1995, biz. 422 426, Rotterdam.

• Centraal Planbureau (1997), 'Economische en ruimtelijtee uersterfeing uan mainport Rotterdam', 
CPB werkdocument nr 92, 's Gravenhage.

• Hoek, T.H. van, M.A. Koning (1998), ‘Grenzen aan Schiphol.?’, Economische Statistische 
Berichten, 23 januari 1998, biz. 52-56, Rotterdam.

• Centraal Planbureau (1998), ‘Geluidsproblematiek rond Schiphol', CPBTrapport, ‘s 
Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), 'Luchtuaartgroei binnen milieuranduooruiaarden; 
beleidsstrategieen in dynamisch perspectief, CPB-rapport, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), 'Toefeomstige ontiuifebeling ucruoersontiuifekelingen op luchthauen 
Schiphol; een second opinion', CPB Exteme nobbe 98/23, 's Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), ‘De geluidsproblemabefe rond Schiphol; een gezamenlijfe uisie uan 
CPB en NLR', CPB Exteme nobbe 98/30, 's Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), '2020; Jntegrale uerfeenningen uoor haven en Industrie, een 
beoordeling van onderzoek van het Gemeentelijk Hovenbedrijf Rotterdam', CPB werkdocument 
nr. 108 / CPB Exteme nobbe 98/71, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), ‘Refeeningrijden in de Rondstad, een second-opinion’, CPB 
werkdocument nr. 107 / CPB Exteme nobbe 98/72, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2000), 'Evaluabe van infastructuurprojecten, Leidraad voor 
kosten-batenanalyses.

• CPB. NEI en RIVM (2001), 'Welvaartsejfecten van Maasulafete 2, Kosten-batenanalyse uan 
uitbreiding uan de Rotterdomse hauen door landaanwinning', CPB bijzondere publicabe 32, 
Koninklijke De Swart, ’s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervanng met OEEI; De discussie over indirecte 
effecten. CPB bijzondere publicabe.

• Centraal Planbureau (2003), Second opinion kosten-batenanalyse Spooruerbinding Rotterdam- 
Belgie, CPB nobbe 25 maart 2003.

• Centraal Planbureau (2004), ‘Vooruitzichten voor spooruervoer ouer de Betuweroute’, CPB 
Exteme nobbe 24 September 2004, ‘s.Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2005), "Economische analyse uan uerschillende uormen uan prijsbeleid 
uoor het weguerkeer’, CPB publicabe, no. 87, juni 2005.

• Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OET, CPB Nobbe 1 maart 2005
• Hoek, T.H. van (2005), ’Beleid en woningmarkt’, Economische Stabsbsche Berichten, 4 

november 2005, biz. 481, Rotterdam.
• Centraal Planbureau 2006), ‘Projectorganisabe Zuiderzeclijn’, CPB nobbe 26 januan 2006
• Hoek, T.H. van (2006), ’De moeizaam funcbonerende woningmarkt', in: ’In Holland staat 

een huis', D.J. Kraan en C. Lever (Ed.), Wim Drees Sbchbng voor Openbare Financien.
• Hoek, T.H., M.A. Koning. M. itulder (2008), ‘Uitdagingen en beleidsopbes bij nieuwbouw 

van woningen; Regionale ontwikkeling en beleid na 2009’, EIB-rapport, Amsterdam
• Hoek, Taco van (2008), ‘De vastgoedlezing 2008; Crisis op de Nederlandse woning- en 

vastgoedmarkt?, Amsterdam School of Real Estate', boeknr. 20, Amsterdam.
• Hoek, Taco van (2009), ‘Hervorming van de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.
• Hoek. Taco van (2010), ‘Dynamiek op de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.
• Hoek, T.H. van; M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 

rapport, Amsterdam.
• Hoek. Taco van, Marbn Koning (2012), ‘Situabe op de Nederlandse hypotheekmarkt; 

Gevolgen voor de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.

Daamaast bebokken bij en/of leiding gegeven aan diverse kosten-batenanalyses op het gebied 
van ‘wonen’ en ‘water’.
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Curriculum Vitae -2.2

Persoonlijke informatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

ElB, Konihginrieweg 20,1075 CX; Amsterdam

|@eib.hl

Opleiding

Vooropleiding VWO

Academische opleiding 
1982-1988: Studie Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben 

afgestudeerd op 19 juni 1988. Mijn scriptie betrof een onderzoek naar 
overgangen tussen vraag en aanbpdrestricties op Nederlandse 
industriele exjxjrten en droeg de titel ‘On the existence of regime 
switches in the three Dutch export sectors of manufacturing goods’.

Nederlands, Engels, FransTalen

Kennis expertise
• Woningmarkt
• Productiestructuur en arbeidsmarkt Bouwnijverheid
• Bouwregelgeving
• Beleidsevaluaties en -effecten

Kemkwalificaties
• Financiele en economische projectanalyse (financiele analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Prognoses (korte termijn, middellange termijn en lange termijn), scenario-analyses
• Arbeidsmarktonderzoek
• Opstellen van modellen t.b.v. projectanalyses
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen

Organisatorische vaardigheden 
• Ervaren projectleider

Sodale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews
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Werkervaring
2007-heden Programmaleider bij het Economisch Instituut voor de Bouw, Programma 

Marktanalyse en Wonen.

Programmaleider Wonen bij het Centraal Planbureau.2004-2007

Hobfd afdeling Bouw bij het Centraal Planbureau.2001-2004

Projectleider bij de hoofdafdeling Fysieke Omgeving van het Centraal 
Planbureau en leiding gegeven aan de projecten mkba Schiphol en Evaluatie 
ICES-projecten.

2000-2001

Senior-adviseur publ;iek-private samenwerking bij de Nationale 
Investeringsbank.

1999-2000

Sectorspecialist Infrastructuur en vervoer bij het Centraal Planbureau.1994-1999

Senior-econoom bij de afdeling Internationale Conjunctuur van het Centraal 
Planbureau.

1991-1994

Wetenschappehjk medewerker bij de afdeling Bedrijfstakkencobrdinatie bij 
het Centraal Planbureau.

1988-1991

Student-assistent bij de Stichting voor Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam.

1984-1988

Belangrijke relevante publicaties en projecten

EIB (2015), Investeren in Nederland, Amsterdam.
Hoek, T.H. van, M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 
rapport, Amsterdam.
Koning, M.A. (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, 
trends en conjunctuur in de bouwkolom, ElB-rapport, Amsterdam.
EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
EIB (2011)‘Bouwen voor kwaliteit; Onderzoek naar mogelijkheden om een betere 
prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’ Amsterdam
EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen 
in het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling', 
Amsterdam.
Rigo, EIB (2009) 'MKBA Herstructurering Parkstad’, Amsterdam.
EIB (2009), ‘E)e baten en kosten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 
gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor 
een hoogwaardig hergebruik van betonpuin', EIB-rapport, Amsterdam.
CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis, Een maatschappelijk- 
economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.
Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
fiscale behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.
Koning, Martin, Eugene Verkade, en jacco'Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 

■' Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.
CPB (2001), 'Partidperen in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale 
kosten-baten analyse', CPB Document 13; ‘s Gravenhage.
CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, ’s-Gravenhage.
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Cuiriculum Vitae -2.3

Persoonlijke infonnatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

ElB, Kotunginrieweg 20,1075 CX, Amsterdam

Ideib.nl

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
1997-2002
Afstudeeronderzoek

VWO

Exf)erimentele Natuurkunde, Universiteit Utrecht 
High-speed deposition of sibcon thin films for photovoltaic 
energy production.

Overig cursussen en training 
2007 De modules ‘Inleiding in de Nederlandse economie’ en 

‘Organisatie en management’, Open Universiteit Nederland 
Incompany training ‘mensen zijn het EIB’: persoonlijke 
vaardigheden, communicatie, presentatie etc., Krauthammer 
Exteme training ‘Acquisitie en accountmanagement’, 
Krauthammer

2009

2011

Nederlands, EngelsTalen

Werkervaring

Senior onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).2008-heden

Sales engineer bij Hardeman BV, systeembouwer, 
verantwoordelijk voor het samen met de Want naar een 
doelmatige oplossing zoeken voor zijn huisvestingsprobleem 
(utiliteitsbouw).

2002-2008

Kennis expertise
• Aanbesteding van werken, nationaal en Europees
• Publiek opdrachtgeverschap
• Grond-, water- en wegenbouw, bedrijven en de markt
• Data-analyse vastgoedgegevens, onder meer BAG, energielabels, bedrijvenregisters etc.
• Energie in de gebouwde omgeving en verduurzaming van de gebouwenvoorraad

Kemkwalificaties
• Financiele en economische project analyse (finandele analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Bedrijfseconomische analyses (omzet, winst, financiering, risicomanagement, rendement)
• Aanbesteding- en contractering in de bouw; moderne contractvormen
• Bouwkundig inzicht, ervaring met ontwerp-, constructie- en ingenieurswerkzaamheden
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Databasebeheer, o.a. PostGres en SQL
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen, 

waaronder VBScript, C-^+, Java, ASP, Python
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Organisatorische vaardigheden 
• Ervaren projectleider.

Sodale en overige vaardigheden
Goede schrijver, toegankelijk en begrijpebjk maken 
Veel ervaring met het afnemen van interviews

Selectie van uitgevoerde projecten
Oiiderzoek naar het energiebesparingspotentieel in utiliteitsgebouwen in Nederland op 
gebouwniveau
Projectleider van een onderzoek naar de ontwikkeling van inkomen en vermogen van 
ouderen tot 2040 in drie scenario's
Onderzoek naar de vereiste competenties van bouwpersoneel met het oog op de 
verduurzaming van de gebouwenvoorraad tot 2020
Evaluatie van de kennisontwikkeling en -deling bij acht innovatieve bouwprojecten rondom 
ketensamenwerking en duurzaamheid
Onderzoek naar de succesfactoren voor het gebruik van EMVI bij aanbesteding in de bouw 
Bijgedragen in een lange termijn studie naar de bouw in 2040, met name op het gebied van 
energiegebruik in de gebouwde omgeving
Projectleider onderzoek naar verbetermogelijkheden opdrachtgeverschap voor Actieagenda 
Bouw middels analyse van 100 bouwprojecten
Doorrekening samenwerkingsovereenkomst "De Stroomversnelling”, waarin een aantal 
woningcorporaties en vier grote bouwbedrijven afspreken een groot aantal woningen 
volledig energieneutraal te renoveren, in opdracht van PlatformSl 
Onderzoeker in het project ‘nacht- en weekendwerk langs en op het spoor’
Projectleider bij een onderzoek naar de wijze waarop publieke opdrachtgevers hun 
bouwwerken openbaar aanbesteden, en welke transactiekosten daarmee gepaard gaan. 
Bijgedragen aan een publicatie waarin de grootste Europese bouwconcerns worden 
vergeleken op basis van bedrijfseconomische cijfers en personeel en arbeid 
Verantwoordelijk voor de implementatie van de database BAG binnen het EIB en het 
beschikbaar maken van de gegevens voor diverse onderzoeken
Monitoring van marktomstandigheden in de sector metalen ramen- en gevelbouw door 
middel van frequente enquetes onder ondememers en terugkoppeling daarvan 
Projectleider bij de doorlopende monitoring van de aanbestedingsmarkt van werken door 
publieke opdrachtgevers in Nederland
Inventarisatie van aankomende projecten en de (gww-)markt ten behoeve van marktdagen 
in Noord-Holland en Utrecht
Onderzoeker in een project waarbij de wegenbouwsector in kaart wordt gebracht: 
opdrachtgevers en opdrachthemers, en het perspectief op de middellange termijn 
Onderzoeker in een project waarbij de kosten en baten van een eventuele vermindering van 
de hoeveelheid nacht- en weekendwerk voor Rijkswaterstaat in beeld worden gebracht 
Onderzoeker in een project waarbij de mogelijkheden om meer klantgericht te bouwen 
worden onderzocht, met name de analyse van een aantal concrete cases 
Inventarisatie van projecten en de (gww-)markt ten behoeve van een marktdag in West- 
Friesland
Opzetten van een kwartaalpublicatie over de onCwikkelingen op de aanbestedingsmarkt ten 
behoeve van opdrachtnemers en opdrachtgevers die daar actief zijn
Onderzoek naar de effecten van het hanteren van geschiktheidseisen en referentie-eisen bij 
de aanbesteding van werk
De verwerking van een grootschalige enquete onder hoofdaannemers in b&u en gww en 
publicatie van de belangrijkste resultaten
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van risicomanagement bij 
bouwbedrijven
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2.4 Curriculum Vitae -

Persoonlijke informatie
Naam
Priveadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

EIB, Koninginneweg 20,107S CX,-Amsterdam

Qeib.nl

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
2009-2012

VWO

MSc Economics
Universiteit van Amsterdam
International Economics and Globalization
Chinese Foreign Direct Investment, A Case Study of'Sub-
Saharan Africa

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

MA Europese Studies 
Universiteit van Amsterdam 
Economics of the European Union
Monetair Beleid en Performativiteit: Een Case Study naar de 
Europese Centrale Bank

2005-2009

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

Overige cursussen en trainingen 
2014 
2014 
2007

Cursus: Effectief beinvloeden 
Cursus: Time management 
Minor Frans

Nederlands, Engels en FransTalen

Werkervaring 
Huidige positie 
2013-2014 
2012-2013

Onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw (sinds 2015) 
Financial Planner, The Selfridges Group (de Bijenkorf)
Stage Ministerie van Buitenlandse zaken, economische 
afdeling, Nederlandse ambassade, Washington DC

Kennis/expertise
• Tevredenheid klanten in de bouw
• Circulaire bouwprojecten
• Detailhandel

Kemkwalificaties
• Economische/Financiele analyses
• Snel in het opbouwen van kennis
• Microsoft Office: Word, Excel en PowerPoint

Organisatorische vaardigheden
• Verantwoordelijk voor organisatie bijeenkomsten Ambassade, USTR, farmaceuten en agri

food producenten inzake Trans-Atlantische handelsbelemmeringen (Nederlandse 
Ambassade, Washington DC)

• Leverancierscontact onderhoud (de Bijenkorf, Amsterdam)

Sodale en overige vaardigheden
• Zowel zelfstandig als een teamspeler
• Leergierig
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• Resultaat- en klantgericht
• Communicatief vaardig

Projecten
• Onderzoeker, 'Tevredenheidsmeter', BouwGarant
• Onderzoeker, ‘Consumentenvoorkeuren in de Bouw: Klantgericht bouwen onderzocht', 

Stichting Klantgericht Bouwen
• Onderzoeker, ‘Circulaire Bouwprojecten: overzicht typologie en voorbeelden', Ministerie 

van Binnenlandse Zaken

Publicaties
• Errami, S. (2015), Tevredenheidsmeter 2015, Zoetermeer: BouwGarant

Artikelen ,
• Raes, S., Berg van den, J., Errami, S. (2013), 'Finding Common Ground: An Industry 

Perspective on Transatlantic Trade and Investment Liberalisation’, Discussion paper, 
Washington DC, Johns Hopkins; SAIS

Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborg^g
Amsterdam, 21 juli 201S

29
15.1.067



3 Overige aandachtspuntenI

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van 
deze algemene voorwaarden is als bijlage bij deze offerte opgenomen.

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toelichting altijd bereid.

V

(■

i

V

/
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c □

Voorwaarden

Algemeen
Op deze offerte is de ARVODl-2014 van toepassing.

De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij conform de te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst in rekening brengen.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Als eindresultaat zullen de volgende onderdelen worden opgeleverd/uitgevoerd:
• Een presentatie van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep kwaliteitsborging.
• Het rekenmodel (of ‘cockpit’) inclusief de gebruikte variabelen.
• Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat). Het eindrapport bevat in ieder geval; 

samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, beschouwing over de relatie met 
eerder uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de onderzoeksmethodiek, 
rekenmodel, uitgangspunten en gebruikte variabelen. En in het verlengde daarvan 
handvatten voor beleid.

Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtgever.

Onze offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetermijn.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Het EIB garandeert dat bij de uitvoering van het onderzoek de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de communicatie van de uitkomsten de 
uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door Opdrachtgever of derden van de 
onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw 
Directeur;
Bezoekadres: Koningjnneweg 20 

1075 CX Amsterdam 
K.v.K. Amsterdam 
Nummer 41198910 
NL0029.62.251.B.01 
ING
Rek. nulnmei

Handelsregister:

BTW;
Bank:

IBAN:
BIC:
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Firmanaam Inschrijver: Economisch Instituut voor de Douw
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201500114.126.005

U dient alle tarieven exclusief btw maar inclusief reis- en verblljfkosten en overige kosten <gebaseerd op de netto 
gewcrktc uren> op te gcvcn. Ook alle eventuele verdere bijkomcnde kosten dicnen te zfjn inbegrepen. In dc 
Inschrijving mogen geen P.M. posten worden opgcnomcn.

tii?)Flrmanaam InschrIJver;

Naam rechtsgeldig ondertekenaar.

Functie Directeur,

Plaats en datum Amsterdam, 21 juli 2015,

Handtekenin

< ‘
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N.b. Indlen het u op voorhand bekend Is dat uw aanvraag een Europese aanbesteding betreft, dan geldt het yolgende. Oe HIS zal uw aanvraag aileen 
In behandeling netnen als deze Is opgenomen m het Jaarplan van uw directle, of als daartoe expllclete'toestemmlng Is verteend door de afdeling Regie 
van uw depaitement. In dat laatste geval verzoeken wlj u daarvan een schrlltelljke verklaring van de afdeling Regie (bv. een e-mail) bi] te voegen bl] 
dit aanvraagformuller.

1 Contactgegevens aanvrager

TelefoonNaam contactp»soon

I eac/DGWBI/dIrectle Bouwen LIOepartement/kolam/dlrectle/Bfdellng E-mail gmlnhzk.nl

I heleldsnnedewerkerfunctle

TelefoonNaam vervanger

Inkoopbehoefte2

Korte omschrijving van de Inkoopbehoefte. UINoedng van een maatschappelljke kosten-baten-analyse voor het wetsvoo-stel kwallteltsborglng 
voor het bouwen'.

□ neeI B JaIs er een plan van aanpak (of startnotitle) 
beschlkbaar? Zo )a, s.v.p. toevoegen.

I

[H □ JaValt de Inkoop mogelijk onder een bestaande 
(raam}overeenkomst7 (zie overzicht Raam- 
overeenkomsten op RIjksportaal)

nee

|H la □ neeIs de aanbesteding, opgenomen in het )sarplan 
van uw directle?

I □ ]» □ neeZo niet, heeft u toestemming van de afdeling 
Regie? (s.v.p. schnftelljke verklaring, bv. e- 
mall, bijvoegen]

I H nee □ onb^end □ ja, metHeeft deze aanvraag een retatle met een 
andere Irkoopaanvraag?
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Is er sprake van een eenmallge opOracht, een 
contractverlenglng of een aanvulllng op een 
bestaand contract? Indien van toepassing, 
dan s.v.p. het eerste contract vermelden.

eenmallge opdracnt 
contractverlenglng, te weten 
aanvulllng op bestaand contract, te weten 
n.v.t.

□
□

1°

□ onbeJtend Bl ja[RIs bet te leveren product of dienst al eerdcr 
Ingetocht door uw directle?

nee

Is een optle tot verlenglng van het af te slul- | □ nee 
ten contract gewenst?

Betrelt het een campiex/(2owa technsth, als | B) nee s □ )a, omdat 
inhoudai]l()poiitlek gevoelig project?

H Ja

3 Financien

Raming van de contractwaarde
GMf aan welK bedrag (excl. btw) met de dlenstverlenlngsopdracht/de aanschaf van het product/de 
dtenst/het werir naar uw inschatting Is gemoeld? Het betrelt hler een raming (omzetwaarde] -van de 
aan te besteden opdracht, te meten over de gehele looptijd. BIJ opdrachten voor levertngen voor 
onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald: het maandelljks te betalen bedrag 
vermenigvuldigd met 48 maanden. Oat houdt In dat ook het benodigde beheer/onderhoud/opleldlngen 
etc. In deze raming moet worden meegenomen.

Nb. Houd rekening met mogelljke aanvullende of herhallngsopdrachten In de toekomst die op dit 
moment nog nIet zl]n In te vuHen maar die men mogelljk aan de opdrachtnemer wll voorbehouden.

□ nee, wantHeeft de budgethouder akkoord gegeven?

Indien van toepassing verpllchtlngnummer 
(VWS a BZK]/werkbudgetregel (RN)

4 Planning

[ 3 maandenLooptijd van de opdracht

I Jull ZOlS

Op weike datum dient het (eind) product te | eind oktober 201S 
worden geleverd? ^

Beoogde Ingangsdatum van de opdracht

Is er sprake van een spoedopdracht (cerml)n | B nee □ Ja 
< 1 maand]? Indien ja, dan moet toestem- 
ming zijn verleend door Regie (s.v.p. bljvoe- 
gen, bv. e-mall).

S Overig

BIJzonderheden

6 Ondertekening

LNaam ge^imachbgd opdrachtgever

Functte Wnd. directeur Bouwen

HandtcHcening
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelacies

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oen Haag

Economisch Instltuul^opr de Bouw

Konlnginnewe^^^^"
1075 CX Amsterdam

DIrectorsat'Generaal 
Wonen en Boifuren
Oirectle Bouweo
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2S00 EA Den Haag
w wvr.facebook. conVmlnbzk
www.twitUr.com/mlnbzk

9n\inbzk.nl

Kanmerh
2015*0000434029Datum

Betreft
6 augustus 2015
Aanbleding Dienstvertenlngsovereenkomst Uitvoering van een 
maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoorstel 
'kwailteitsborging voor het bouwen'

Uw kenmark

Geachte heer

Naar aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 21 juli 2015, treft u 
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten 
conform de specificatie van uw offerte aan. Op deze opdracht zijn de voorwaarden 
zoais beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst met 
referentienummer 201500114.114.126.005 van toepassing.

Ik verzoek u beide exemplaren op de laatste pagina te ondertekenen en een 
exennplaar binnen twee weken na dagtekening van deze brief retour te zenden.

U kunt het getekende stuk zenden aan:

Haagse Inkoop Samenwerking 
T.a.v.
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

I

Ik attendeer u erop, dat de overeenkomst pas rechtsgeldig Is, nadat deze door 
beide partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met betrekking tot d_eJnhoudeli1ke aspecten van deze opdracht kunt u zich
bereikbaar op telefoonnummerwenden tot de heer

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in- 
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur plaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer IBAN;mm|[|^
Economisch Instituut voor de Bou^^msteraarTT

n BIC: :.n.v.
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Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteunenadmmistratie van 
het mihisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (070-4267556).

Datum
6 augustus 201S

Kenmertc
201S-00(}(M34929Hoogachtend,

de. Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens~deze,

Bcimen ■

i
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Dienstverleningsovereenkomst ARVOOI-2014 tussen Ministerie van 
BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles/Dfrectie Bouwen en Economisch 
Instituut voor de Bouw inzake Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaiiteitsborging 
met kenmerk 201500114.126.005

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Maag, 
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens deze,
de wnd. directeur Bouwen, de heer| 
hlerna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Economisch Instituut voor de Bouw, 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordig^ooj' 
de directeur, de heer||||m|||||[^|. 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een actualisatie mkba wetsvoorstel 
kwaiiteitsborging;
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 21 juli 2015 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zlch In voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvioeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst;

komen overeen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrlppen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks- 
voorwaanden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Oiensten 2014 (ARVODI- 
2014).

Voorwerp van de Overeenkomst1.

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten voor 
de uitvoering van de actualisatie van een maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het 
wetsvoorstel kwaiiteitsborging voor het bouwen overeenkomstig de op basis van de 
offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 6 juli 2015, kenmerk 201500114.126.005 (BIjIage
1) , door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 21 juli 2015, kenmerk 15.1.067 (Bijiage
2) , welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan 
niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.1

Paraaf Opdrachtgever;
Kenmerk: 201500114.126.005
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1.2 Oe navolgende documenten maken deal uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde:
1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijiagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte d.d. 21 juli 2015, met 
kenmerk 15.1.067.

1.3 De resultaten van de Diensten worden geleverd in de vorm van c.q. afgerond door indiening 
van een eindrapport. Het eindrapport bevat In elk geval een opgave van de bereikte 
resultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede de daarop gebaseerde 
conciusies. Het eindrapport wordt in digitale vorm aangeleverd.

1.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan door een conceptrapport, dat digitaal wondt 
aangeleverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, vindt door partijen nog nader 
overleg plaats. In het eindrapport wordt vermeld dat Opdrachtgever de 
auteursrechthebbende is.

Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst2.

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beide partijen.

De overeengekomen Diensten worden in afwijking van de offerteaanvraag verrlcht In de 
periode van 1 augustus 2015 tot en met 30 november 2015 met een optie tot verlenging.

2.2

Prijs en overige financifile bepalingen3.

Opdrachtnemer declareert het werkelljke aantal bestede (advies)dagen per maand op 
nacalculatiebasis tegen een uurtarief:

3.1

Dagtarief (excluslef btw en 
inclusief reis-, verttijf en 
eventuele overige kosten)

Funrtie

Suoervisle, directeur
Prolettleldino. proorammalelder
Onderzoek, senior onderzoeker
Ondersteuninq. onderzoeker

Opdrachtnemer brengt maximaal (exclusief btw)__________ __________ nclusief btw en
inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) In rekening en staat ervoor In dat dit 
bedrag niet wordt overschreden.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Indian Opxlrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar 
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van btw blljkt te bestaan, deze niet ten 
taste komt van Opdrachtgever.

3.2

De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst 
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

3.3

De overeengekomen tarieven ziJn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze 
Overeenkomst.

3.4
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3.5 Betalingen vinden, op basis van werkelljk gemaakte kosten tot 80% van het totaalbedrag 
maandelijks achteraf plaats. Het restant wordt voldaan na acceptatie van het eindrapport.

3.6 Opdrachtnemer zendt onder vermelding van bovengenoemd contractnummer er> 
verplichtingennummer de facturen digitaal in pdf naar 
Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaai indient. Het vereiste format daarvoor Is een 
factuur Pdf-format.

flimlnbzknl

Indien dit nog niet mogeli}k is kunt u de facturen zenden. naar;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Flnancifile administratie DGWB/DIrectie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

4. Contac^ersonen

Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heerl 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heerj

4.1

Tijden en plaats Diensten5.

De Diensten worden In beginsel verricht In het kantoor van Opdrachtnemer.5.1

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel 
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en steit hij dit 
Personeel in staat de Diensten onder de bij die partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te 
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

Van toepassing zijnde Voorwaarden6.

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de “Algemene Rijksvoorwaarden voor 
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)" 
(Bijiage 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.1

6.2 Bij schending van de gehelmhoudingsverplichtingen die Ingevolge artikel 13 van de ARVODl- 
2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete 
verschuldigd van € 50.000,- per gebeurtenis.

Integriteitsverklaring7.

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrljglng van de opdracht Personeel van 
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven. 
Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen 
enige handeling te verrichten of na te laten.
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8. Slotbepaling

Afwjjkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij ultdrukkelljk tussen 
partijen schrlftelljk zIJn overeengekomen.

8.1

Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierblj overeengekomen 
Diensten.

8.2

Aldus op de laatste van de twee hierna genoernde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend,

Plaats; Amsterdam 
Datum; .....-.....-.....

Plaats: Den Haag _ 
Datum:

De Minister voor Wonen en Rijksdienst
namens deze,
de wnd. directeur Bouvyen,

Economisch Instituut voor de Bouw, 
namens deze, 
de directeur.

\

de heer

I

BiJIagen (reeds in het bezit van partijen):
1. Offerteaanvraag d.d. 6 Jull 2015 met kenmerk 201500114.126.005 ;
2. Offerte d.d. 21 juli 2015 met kenmerk 15.1.067;
3. ARVODI-2014

Paraaf Opdrachtgeve
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESLUrrVORMINGSMEMO
de directeur Bouwen en Energie

DIrectie Bouwen en 
Energie
ArdeMng Bouwregelgeving en 
Bouwkwaliteit

Contactpersoon

T

Datum
16 September 2016

memo Beslultvormlngsmemo opdrachtverlening internationale 
vergelijking kwaliteitsborging

Aanleiding, beleidsrelevantie
April 2016 heeft OTB het onderzoeksrapport QuickScan van buitenlandse stelsels 
van Kwaliteitsborging voor het Bouwen afgerond
(http://www.stichtinQibk.nl/2016/05/18/Quickscan-stelsels-kwaliteitsborQina-
bouwen-ln-het-buitenland/l. Oe beoogde onderzoeksopzet was verkennend en 
breed ingestoken op alle facetten van kwaliteitsborging in Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannie, lerland, Noorwegen en Australife. Het rapport geeft daarmee een 
goed beeld hoe (private) kwaliteitsborging in andere landen op papier is geregeld. 
Nu de Wet kwaliteitsborging bij de Tweede Kamer ligt wordt gewerkt aan de 
Invulling van de invulling van lagere regelgeving. Op een aantal punten is 
daarvoor wenselijk meer gedetailleerde informatie te hebben over de werkwijze 
van de kwaliteitsborging in (een deel van) de onderzochte landen. Daarnaast Is 
meer informatie wenselijk hoe verschillende stelsels in de praktijk werken. Tevens 
worden vragen verwacht vanuit de Tweede Kamer. Ter invulling van deze punten 
is aanvullend onderzoek wenselijk.

Onderzoeksvraag
Het doel van deze offerteaanvraag is antwoord te krijgen op de volgende 
hoofd vragen:

Hoe Is de kwaliteitsborging met betrekking tot een aantal nader te 
noemen aspecten exact (wettelijk) geregeld?
Op welke wijze wordt in de praktijk invulling gegeven aan de 
voorschriften rondom kwaliteitsborging voor de betreffende aspecten?

1.

2,

Keuze onderzoeksbureau
BZK heeft drie bureaus gevraagd offerte in te dienen:

OTB, dit bureau heeft ook een voorstudle uitgevoerd
Ecorys, zij hebben ervaring met internatlonaal onderzoek en een goed
internationaal netwerk
EIB, zij hebben eerder ook internationaal onderzoek In kader van 
wetsvoorstel kwaliteitsborging uitgevoerd; voordeel van EIB is de 
economische bilk op de vraagstelling

OTB en Ecorys hebben een gezamenlijke offerte ingediend. We hebben dus twee 
offertes om uit te kiezen. Het EIB heeft de offerte die het beste voldoet.aan de 
vooraf gestelde criteria.

BESLUnVORNINGSMEMO Pagina 1 van 2



PERSOONLUK Datum
16 September 2016

11.1

Opdrachtverlening en begeleiding
BZK is opdrachtgever voor het onderzbek en zal de kosten volledig voor zijn 
rekening nemen. Het onderzoek wordt begeleid door BZK in samenwerking het 
Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK).

Planning
Uiterlijk half november 2016 levert EIB een korte notitie met de belangrijkste 
onderzoeksresultaten. Die wordt besproken met BZK en het iBK.
De formele eindrapportage dient uiterlijk 2 januari 2017 gereed te zijn.

Het onderzoek is gestart voordat de formele opdrachtverlening is gegeven. De 
reden hiervoor is dat de Tweede Kamer het wetgevingoverleg over het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging op een veel vroegere datum heeft gepland dan was 
verwacht. Verwachting was vlak voor het kerstreces, de uiteindelijke planning 
waarop de besluitvorming is gebaseerd, was de week van 31 oktober. Hierdoor 
versnelt ook het vervolgproces van nadere regelgeving. Het streven is nu om de 
Ministeriele regeling eind 2016 gereed te hebben. Dat is alleen mogelijk met deze 
versnelling van de uitvoering van het onderzoek.
Het risico van deze afwijking van de procedure was minimaal:

Het offerteproces is uitgevoerd volgens de procedures van UBR HIS;
Er is budget beschikbaar binnen het bestedingsplan.

Dekking
De kosten van het onderzoek bedragen_____________
kosten). Dit bedrag is beschikbaar in het bestedingsplan 2016 van de directle 
Bouwen en Energle, afdeMng Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit.

[(inclusief BTW en overige

PERSOONLUK Pagina 2 van 2



Internationale
I

vergeiijking 
stelsels van 
kwaliteitsborging
Praktijkervaringen in vier Europese landen 
met mogelijke beleidsimplicaties voor het 
nieuwe Nederlandse stelsel van 
kwaliteitsborging

Offerte

eib
Economisch Instituut 
voor de Bouw

t

l@eib.nl 
Persoonlijk en vertrouwelijk
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Samenvatting

Het onderzoek betreft een intemadonale vergelijking van stelsels van (private) kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Het docl van het onderzoek is om lessen te leren voor de vormgeving van het 
nieuwe Nederlandse stelsel van kwaliteitsborging. Het onderzoek zal inzichten opleveren in hoe de 
kwaliteitsborging in deze landen exact is geregeld en op welke wijze hieraan in de praktijk invuUing 
wordt gegeven. Het gaat hierbij specifiek om een zestal aspecten: 1) toezicht op het stelsel, 2) rol van 
de gemeente, 3] eisen aan het stelsel, 4) onafhankelijkheid, S) omgaan met afwijldngen van 
bouwvooischriften en 6) kosten van het stelsel.

I

II
I
I

Voor de Internationale vergelijking kiezen wij voor een analyse van vier landen; Duitsland,
Engeland, Noorwegen en lerland. Deze landen zijn gekozen omdat zij ieder op spedfieke aspecten 
interessant zijn voor het nieuwe Nederlandse stelsel. Daamaast zuUen uiteraard ook de verdere 
landen-overstijgende aspecten in beeld gebracht worden.

Het zwaartepunt in onze aanpak vormt de gesprekken in de vier Europese landen. AUeen door met 
mensen uit de praktijk uit de betrokken schakels van de bouwketen te praten, is een goed beeld te 
voimen over hoe de stelsels in de praktijk functioneren. Bronnenonderzoek is in onze ogen een goed 
startpunt voor de interviews, maar zal op zichzelf niet de gewenste informatie opleveren. Naast 
inzichten in de praktijkervaringen kunnen deze gesprekken ook waardevolle verwijzingen naar 
aanvuUende bronnen opleveren.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in vier stappen. In stap 1 zal een inventarisatie worden 
gemaakt van de structuur van de bouwketen met de institutionele verhoudingen tussen de 
betrokken partijen (bronnenonderzoek). Vervolgens zal in stap 2 de wet- en regelgeving op 
specifieke aspecten nader worden onderzocht (bronnenonderzoek). Hiema zal in stap 3'voor de vier 
landen per land een tweedaags bezoek worden georganiseerd met interviews met 
vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de bouwketen. De interviews ztiUen worden 
gestructureerd aan de hand van een vooraf opgesteld interviewdocument dat met de ojidrachtgever 
zal worden afgestemd. De te interviewen partijen krijgen dit document van te voren opgestuurd om 
zich op de onderwerpen van het gesprek te kuimen voorbereiden. Tot slot voIgt in stap 4 de 
beieidsanalyse waarin de informatie uit de drie eerdere stappen wordt samengebracht. Eerst zullen j 
hierbij de ervaringen op de zes aspecten voor de onderzochte landen apart in beeld worden 
gebracht, waama over de landen heen wordt gekeken naar de ervaringen met kwahteitsboiging. Bij 
de analyse zal ook de structuur en de institutionele verhoudingen binnen de bouwketen in de 
verschillende landen worden betrokken om te kunnen bepalen in hoeverre eventuele bevindingen 
ook kunnen gelden voor de Nederlandse situatie. Wij bekijken wat Nederland kan leren uit de 
buitenlandse ervaringen, waarbij het enerzijds gaat om risico's die kunnen optreden rond het 
nieuwe stelsel en anderzijds hoe bepaalde zaken beter kunnen worden aangestuurd.

I
I
I

I

J
f I

hj wij stellen een strak tijdschema voor met oplevering van het concept eindrapport op IS november. 
Onze voorkeur gaat uit naar een direct communicatieproces tussen onze projectleider en de !
contactpersoon namens de opdrachtgever om snel tot informade-uitwisseling te komen en om snel i 
keuzes in het onderzoekstraject te kunnen maken. Wij stellen voor op twee momenten een overleg j 
met een begeleidingscommissie te voeren over 1) de iithoud van de interviews (interviewdocument) '] 
en 2) de resultaten en implicaties uit de interviews (presentatie). Het onderzoek start met een ' |
overleg met de opdrachtgever in week 41; de voortgangsbijeenkomsten warden voorzien in week 42 <
en 4S. Op IS november zal het concept eindrapport worden opgeleverd, waama schriftelijk 
commentaar binnen een week zal worden verwerkt.

Om het onderzoek biiuien het gestelde strakke tijdschema te realiseren, zet het EIB een projectteam 
in dat goed is ingevoerd in het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De delegatie die de 
gesprekrondes in de vier landen zal voeren, wordt geleid door onze directeur Taco van Hoek, die op 
dit vlak ruime ervaring heeft. Voor het projectteam zal hetzelfde team worden ingezet dat begin dit 
jaar de ‘MKBA wetvoorstei kwaliteitsborging voor het bouwen' heeft uitgevoerd. Dit team is goed 
ingevoerd in de materie rond kwaliteitsborging en heeft voor de Nederlandse situatie met tal van 
partijen gesprekken gevoerd. Op deze wijze wordt een vliegende start met het project gemaakt.

Het project heeft een looptijd van 5 weken en gaat per 10 oktober 2016 van start, na schriftelijke 
opdrachtbevestiging. De totaie kosten bedrage

I

/
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1 Plan van aanpak

1.1 Offerteaanvraag ’

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), programmadirectie 
Bouwen en Energie, heeft het EIB uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de uitvoering van 
een intemationale vergelijkdng van stelsels van (private) kwaliteitsborging voor het bouwen 
(kenmerk 201600267.085.002).

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen ligt bij de Tweede Kamer. Op dit moment 
wordt gewerkt aan de ihvulling van de lagere regelgeving. Er is behoefte aan meer informatie 
over de werkwijzen van kwaliteitsborging in andere landen en hoe deze in de praktijk werken. 
Ook worden hierover vragen vanuit de Tweede Kamer verwacht. In aanvulling op het eerder 
verschenen onderzoek ‘QuickScan van buitenlandse stelsel van Kwaliteitsborging voor het 
Bouwen’ (OTB, 2016) is behoefte aan een meer gedetailleerd en verdiepend onderzoek.

, In deze offerte geven wij inzicht in onze aanpak en wat dit betekent voor het aantal 
onderzoeksdagen en de bijbehorende kosten.

1.2 Onderzoeksvraag

Het doel van de offerteaanvraag is antwoord te krijgen op de volgende twee onderzoeksvragen;

• Hoe is de kwaliteitsborging met betrekking tot een aantal nader te noemen aspecten exact 
(wetteUjk) geregeld?

• Op welke wijze wordt in de praktijk invulling gegeven aan de voorschriften rondom 
Icwaliteitsborging voor de betreffende aspecten?

Het gaat hierbij om zowel de publiekrechtelijke voorschriften als voorschriften die vanuit 
brancheregelingen of andere betrokken partijen van toepassing zijn op de werkzaamheden 
rondom kwaliteitsborging in de bouw.

De bovenstaande onderzoeksvragen moeten worden beantwoord voor een zestal aspecten:
• Toezicht op het stelsel
• Rol van de gemeente
• Eisen aan het stelsel
• Onafhankebjkheid
• Omgaah met afwijkingen van bouwvoorschriften
• Kosten van het stelsel (overheidswege en uit overige verplichtingen)

Bij de beschrijving hoe in de praktijk invulling wordt gegeven, moet expliciet aandacht worden 
besteed aan de vraag in hoeverre de betrokken partijen hun wettelijke taken ook als 
voorgeschreven uitvoeren en in hoeverre de regels, procedures en voorschriften tot onbedoelde 
prikkels en/of gedrag leiden.

Relatie tot eerder uitgevoerde onderzoeken1.3

Het onderzoek betreft een aanvulling op een door OTB eerder uitgevoerde bureaustudie. De 
onderzoeksopzet van dit rapport was verkennend en breed ingestoken op alle facetten van 
kwaliteitsborging in de landen Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, lerland, Noorwegen, 
Zweden en Australie. Het OTB-rapport geeft hiermee een beeld van hoe de (private) 
kwaliteitsborging in deze landen geregeld is..

5Internationale vergelijidng stelsels van kwaliteitsborging
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De informatie uit het OTB-rapport vormt een belangrijk vertrekpunt voor het onderzoek. Het is 
de bedoeling dat deze informatie met name rond de eerder genoemde aspecten wordt 
aangevuld en wordt uitgebreid met praktijkervaringen in de verschillenden landen.
Het is gezien de beschikbare tijd niet de bedoeling dat alle door 0TB beschreven landen in het 
onderzoek worden meegenomen, maar dat er een onderbouwde selectie wordt gemaakt van de 
te onderzoeken landen.

Visie op de opdracht1.4

De beoogde introductie van een nieuw stelsel van (private) kwaliteitsborging in de bouw stelt de 
wetgever voor een belangrijke uitdaging: welke invulling van de wet- en regelgeving biedt 
voldoende garanties zodat enerzijds de kwaliteit en doelmatigheid van het bouwproces wordt 
verbeterd, en anderzijds belangrijke waarden als veiligheid en gezondheid voldoende zijn 
gegarandeerd, maar ook dat exteme effecten van individueel gedrag voldoende in het proces 
zijn geborgd. De nieuwe regels zullen naast bedoelde ook onbedoelde en mogelijk ongewenste 
effecten in het gedrag van betrokken partijen kunnen uitlokken.

Het betrekken van ervaringen in andere landen met (private) kwaliteitsborging is in onze ogen 
een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de risico's en oplossingsrichtingen om specifiek 
gedrag van verschillende partijen uit te lokken. Door de stelsels in de verschillende landen te 
analyseren, kan worden geinventariseerd welke risico’s in de praktijk zijn opgetreden met 
vergelijkbare regelgeving zoals is in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. Dit biedt inzicht in hoe 
deze landen hiermee zijn omgegaan en hoe zij hun stelsel hebben verbeterd Deze inzichten 
kunnen worden benut om na te gaan welke mogelijkheden dit geeft voor de Nederlandse 
situatie.

De effecten van beleid rond kwaliteitsborging zijn afhankelijk van de structuur van de 
bouwketen en de institutionele verhoudingen tussen de partijen in de keten. Hetzelfde beleid 
kan anders uitpakken in een land met een sterke regie van architecten dan in een land waar 
grote bouwondememingen deze rol meer op zich nemen. Ook maakt het uit of de bouwer in 
een land (financieel) verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele bouwfouten of dat deze 
na oplevering voor rekening zijn van de eigenaar van het bouwwerk. Om deze reden moet eerst 
een korte inventarisatie 'en beschrijving van de structuur van de bouwketen worden gemaakt. 
Zo kan het gedrag van de verschillende partijen in het bouwproces in reactie op de 
kwaliteitsborgingssystemen goed begrepen worden en beoordeeld worden of voor- of nadelen 
ook in de Nederlandse situatie zullen optreden.

Daamaast is het van belang om de causaliteit van effecten goed te begrijpen. Waren 
bijvoorbeeld de problemen in lerland na de eeuwwisseling vooral het gevolg van een sterke 
groei van de bouwproductie of was het de regelgeving die in deze omstandigheden de 
problemen veroorzaakte? Om de effecten van beleid te interpreteren is het belangrijk om 
causale relaties helder in beeld te brengen. Dit vraagt om sjjecifieke institutionele en 
bouweconomische kennis die bij het EIB aanwezig is.

Strakke planning
Het onderzoek heeft een korte dborlooptijd van 5 we ken. In dit tijdsbestek wil het EIB de 
kwaliteitsborgingssystemen van vier landen onderzoeken. Om het onderzoek binnen dit korte 
tijdsbestek goed te kunnen realiseren, zal het EIB doelmatig en efficient te werk gaan. Dit houdt 
in dat we al onze werkzaamheden volgens een strakke planning uitvoeren (zie ook figuur 1.2 in 
paragraaf 1.6), gebruik maken van beschikbare bronnen en ons (Europese) netwerk inzetten. Om 
het proces al in het begin vaart te geven, zullen wij voor het startoverleg contact zoeken met 
ons netwerk, Euroconstruct partners en onze contacten bij het FIEC (European construction 
industry federation), om tot een Ljst met te benaderen partijen per land te komen. Deze lijst zal 
tijdens het startoverleg overlegd worden, zodat hiema direct begonnen kan worden met het 
benaderen van partijen voor de gespreksrondes. Om de snelheid er ook in de verdere weken in 
te houden, zullen we in een vroeg stadium (week 42) beginnen met de analyse en het opstellen 
van de conceptrapportage. Deze strakke planning is nodig om tot een goed inhoudelijk resultaat 
te komen binnen de gestelde doorlooptijd.
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Aansluiting bij eerdere studie, gebniik van andere bronnen
Het startpunt van het onderzoek vormt de informatie en de achterbggende bronnen uit het 
OTB-rapport ‘QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen' 
(2016). Dit rapport bevat een beschrijving van de verschillende stelsels van kwaliteitsborging in 
zeven landen, waarbij de nadruk ligt op de beschrijving van de wet- en regelgeving. De 
vraagstelling van het onderzoek in deze offerteaanvraag is zowel breder als specifieker. Zo is er 
nu ook behoefte aan inzicht in de wijze waarop in de praktijk door partijen invulling wordt 
gegeven aan de voorschriften van kwaliteitsborging en gaat het onderzoek dieper in op een 
zestal aspecten.
Otn in deze aanvullende inzichten te voorzien, zal de inzet van onze netwerkpartners als 
Euroconstruct een belangrijke rol spelen. Daamaast zullen we rechtstreeks contact zoeken met 
FlEC leden. Via de netwerken van deze partijen zullen wij in staat zijn snel de juiste contacten 
te leggen in de te onderzoeken landen waardoor we de benodigde informatie/nieuwe bronnen 
snel ter beschikking hebben en kunnen verwerken. Naast het OTB-rapport en het gebruik van 
ons netwerk voor praktijkervaringen en aanvullende bronnen zullen we ook aanvullend 
literatuuronderzoek verrichten. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden.van het World Bank 
rapport ‘Good practices for Construction regulation and enforcement Reform', waarvan ook de 
beschreven ervaringen met hervormingen van kwaliteitsborgingsstelsels in andere landen 
zullen worden meegenomen.

Gestructureerde gesprekronden
Bronnenonderzoek is een goede basis, maar is alleen niet voldoende om de gewenste 
informatie boven water te krijgen. Zwaartepunt in onze aanpak vormt de gesprekrondes in vier 
Europese landen met de betrokken partijen roiid kwaliteitsborging voor het bouwen. Om het 
gedrag van partijen bij gegeven wet- en regelgeving goed te kunnen doprgronden, zijn 
gestructureerde interviews nodig met de relevante partijen. Wij verwachten dat de interviews 
ons de gewenste aanvullende informatie opleveren en dat de geinterviewde jjersonen ook 
aanvullende bronnen ter ondersteuning aanrijken. Ook hier zal de inzet van ons (Europees) 
netwerk voor het opzetten van de interviews ervobr zorgen dat de contacten in de te 
onderzoeken landen snel gelegd kunnen worden waardoor de interviews op korte termijn 
plaats kunnen vinden. Verder zullen wij om de gesprekrondes succesvol te laten verlopen een 
gestructureerde aanpak hanteren waarbij vooraf een interviewdocument wordt opgesteld met 
daarin de onderwerpen en de vragen die wij aan bod willen laten komen. Het document zal 
vooraf met de opdrachtgever worden besproken en op basis van het com'mentaar worden 
aangepast. Hierna wordt het (Engelstalig) document vooraf aan onze gesprekpartners 
opgestuurd zodat zij zich hier grondig op kunnen voorbereiden en eventueel aanvullende 
informatie kunnen verzamelen.

Aanvulling en aanscherping op zes aspecten
Hierbij worden voor de zes eerdergenoemde aspecten de relevante vragen beschreven waar in 
onze studie antwoord op zal worden gegeven.

Toezicht op het stelsel
Hoe ziet de toezichtstructuur op partijen betrokken bij kwaliteitsborging er uit? Wie is 
verantwoordelijk voor het toezicht op wie en hoe gebeurt dit in de praktijk voor de 
verschillende fasen van het bouwproces: ontwerp, uitvoering en levering? Zijn er schakels 
waarbij op de professionaliteit van de uitvoerder wordt vertrouwd en hoe wordt zijn 
professionaliteit gecertificeerd en gecontroleerd? Voor welke typen werken zijn er andere 
(minder zware) toezichtmechanismen? Welk toezicht is publiek en welk is privaat? Is het 
toezicht geregeld in de wet of wordt op het initiatief van de toezichthouder vertrouwd? Hoe 
wordt gegarandeerd dat partijen die volgens de wet een bepaalde taak moeten uitvoeren deze 
taak ook op een bevredigende wijze uitvoeren? Welke sanctiemogelijkheden hebben de 
verschillende toezichthouders? Hoe worden deze in de praktijk gehanteerd? Hoe werken deze 
in de praktijk uit op het gedrag van partijen en de kwaliteit van bouwwerken? Worden er vanuit 
financiers of verzekeraars aanvullende eiseh gesteld? Zijn deze zwaarder dan de wettelijke 
voorschriften?
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Rol gemeente
Welke rol heeft de gemeente ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, de techniek en het proces 
van kwaliteitsborging? Wat is de exacte rol van de gemeente bij de bouwtechnische toets? Hoe 
is deze wettelijk dmschreven en hoe wordt deze in de praktijk uitgevoerd? Wat is het effect op 
de kwaliteit van bouwwerken? Heeft de gemeente bevoegdheden om desgewenst in het proces 
te intervenieren? Welke ervaringen zijn hiermee opgedaan? Voert de gemeente naast de 
particuliere kwaliteitsborger in voorkomende gevallen zelf ook toezicht uit in de verschillende 
fasen van de bouw?

Proceseisen versus inhoudclijke eisen
Welke eisen worden er aan het proces van kwaliteitsborging gesteld en welk eisen worden er 
aan de werkwijze van de kwaliteitsborger gesteld? Zijn deze eisen wettelijk vastgelegd of wordt 
dit in aanvullende voorschriften gedaan? Wordt de werkwijze indirect geregeld via de 
deskundigheidseisen van personen of organisaties (registereisen)? Wordt alleen vertrouwd op 
de professionaliteit? Wat zijn de gevolgen in de praktijk geweest? Waarom gebeurt dit zo?

Ona/hankelijfehcid van partijen
Welke onafhankelijkheidseisen worden gesteld aan kwaliteitsborgers? Hoe ver gaan deze 
onafhankelijkheidseisen en welke overwegingen zitten hierachter? Tot welke belemmeringen 
leidt dit in de praktijk? Waarom is dit zo geregeld? Wat waren de gevolgen van eventuele 
aanscherpingen? Zijn er verschillen ten opzichte van directe en indirecte verhoudingen met de 
uitvoerende partijen in de verschillende fasen van het bouwproces? Wat zijn de consequenties 
van deze eisen in de praktijk, wat betreft de kwaliteit en de kpsten? Gelden de 
onafhankelijkheidseisen ook voor de aanlevering van de informatie (vier-ogen-principe)? Zijn er 
verschillende eisen ten aanzien van typen activiteiten en complexiteit van het bouwwerk?

Omgaan met ajiuijkingen
In welke mate worden de eisen van de bouwvoorschriften in een land strikt nageleefd? Is het in 
de praktijk mogelijk enige flexibiliteit te hanteren bij kleine afwijkingen die niet tot echte 
problemen leiden? Hoe is dit geregeld? Hoe pakt dit in de praktijk uit? Wat voor consequenties 
heeft dit voor de ingebruikname van het bouwwerk? Wat is het effect op de doorlooptijd en de 
kosten? Wordt er in het stelsel een afweging gemaakt tussen de kosten en de baten van het 
strikt naleven van de eisen bij kleinere en niet-risicovolle afwijkingen?

Kosten udn het stelsel
Welke kosten zijn aan de verschillende toezichtsystemen gebonden? Welke kosten moeten 
vanuit overheidswege worden gemaakt en welke kosten zijn het gevolg van voorschriften of 
handelingen door andere partijen? Zijn erbepaalde elementen aan te wijzen die in bepaalde 
landen tot extra hoge kosten hebben geleid? Welke aanpassingen zijn hiervoor bedacht en 
genomen? Hoe heeft dit uitgepakt?

Keuze van vier landen
Voor de internationale vergelijking hebben wij vier landen geselecteerd: Duitsland, Engeland, 
Noorwegen en lerland. Er is voor deze landen gekozen omdat zij ieder op bijzondere gronden 
belangrijk zijn voor het nieuwe Nederlandse stelsel. Uiteraard zal ook aandacht worden besteed 
aan landen-overstijgende aspecten.

De keuze voor de vier landen is op hoofdlijnen als volgt ingegeven:

• Duitsland: De Duitse wet- en regelgeving kent een scherpe omschrijving van de rollen van 
de partijen rond kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging is in Duitsland sterk proces gestuurd 
met nauwkeurige regels over wie wat wanneer moet doen, met een onafhankelijke 
hobfdopzichter die verantwoordelijk is voor de naleving van de bouwregelgeving. 
Daarentegen zijn er geen vaste inhoudelijke regels over hoe de kwaliteit/naleving van de 
bouwregelgeving vastgelegd moet worden. Als case is Duitsland interessant voor de vraag 
hoe dit in de praktijk uitwerkt.
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• Engeland: Engeland kent een duaal systeem met bij vergunningsplichtige bouwwerken een 
vrije keuze tussen gemeentelijk toezicht en privaat toezicht. Een interessant gegeven is dat 
in 75% van de gevallen gekozen wordt voor gemeentelijk toezicht, maar dat dit veelal 
kleinschalige en goedkopere (verjbouw projecten betreft. Bij complexere bouwprojecten. 
wordt daarentegen meer gekozen voor privaat toezicht (approved inspectors) (0TB,2016). 
Het is hierbij de moeite waard om uit te zoeken hoe keuzes uitvallen voor verschillende 
gevolgklassen. Daamaast maakt dit syst'eeni een goede analyse mogelijk van de voor- en 
nadelen van beide systemen (publiek versus publiek/privaat).

• Noorwegen: In Noorwegen is het stelsel van private kwaliteitsborging eind jaren negentig 
geintroduceerd. Aanvankelijk was er weinig controle op naleying met slechte bouwkwaliteit 
als gevolg. In 2010 volgde een aanpassing van de bouwregelgeving met meer nadruk op 
eisen (o.a. onafhankelijkheid) en toezicht op erkende bouwbedrijven. Juist die aanpassing 
maakt Noorwegen aantrekkelijk als case, omdat dit inzicht geeft in de 
gedragsveranderingen van partijen. Verder lijkt de vormgeving van het stelsel veel op zoals 
die wordt beoogd in Nederland. Dit maakt de toepasbaarheid van de ervaringen voor 
Nederland relatief groot.

• lerland: Ook lerland is een voorbeeld van een land waar de kwaliteitsborging na de 
eeuwwisseling tot problemen leidde (nieuwbouwboom). Om de problemen te verminderen 
zijn de eisen aangescherpt en is ook vastgelegd dat gemeenten 10% tot 15% van de 
bouwwerken controleren. Ander belangrijk aspect vormt de hoge kosten, waarop het stelsel 
recent is aangepast. Ook voor lerland geldt dat de problemen en de aanpassingen 
interessante informatie voor de Nederlandse situabe kan opleveren. <

Het is niet de bedoeling dat voor ieder land de zes aspecten volledig worden uitgewerkt. In de 
tabel op de volgende pagina is aangegeven voor welk land een asjject wordt bekeken. Bij een 
leeg vak wordt het aspect voor het desbetreffende land in eerste instantie buiten beschouwing 
gelaten. In andere gevallen wordt in het vak de argumentatie gegeven waarom het land op dat 
aspect interessant is.
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1.5 (nhoud

De structuur van het onderzoek bestaat uit vier stappen (zie onderstaande figuur).

f-Figuiu J.J/ • Slap'^nplan • ■, t

Stap 1; Structuur bouwsector

Stap 2: Wet- en regelgeving

Stap 3: Ervaringsfeiten

Stap 4; Beleidsanalyse

r-f<v‘fBrbniiEIB^

In de eerste stap wordt voor de vier afeonderlijke landen de structuur van de bouwketen en de 
institudonele verhoudingen binnen de keten geanal^eerd en vergeleken met die in Nederland. 
Het gaat om het beantwoorden van vragen als: welke rol hebben welke partijen in de 
bouwketen? Welke schaalgrootte hebben deze partijen? VerschlDen de structuur en de 
insdtutionele verhoudingen in deze landen met die van Nederland? De speddeke structuur van 
de bouwketen en de insdtutionele verhoudingen in een land kunnen van invloed zijn op het 
gedrag van de partijen biiuien de bouwketen en daarmee ook op de wijze waarop specdfiek 
beleid kan uitwerken. Deze stap is nuttig om de effecten van het beleid in andere landen goed 
te kunnen begrijpen en te kunnen inschatten in hoeverre deze effecten ook kunnen optieden in 
de Nederlandse situatie.

In de tweede stap gaat het om de vormgeving van de wet- en regel^ving op de zes aspecten.
Per aspect wordt een selectie gemaakt van twee d drie landen waarvoor de vormgeving 
gedetailleerder wordt uitgewerkt Als startpunt voor de selectie vormt de kermis uit het OTB- 
rapport over de vormgeving in de vier landen. Het overzicht in tabel 1.1 is hierbij leidend, maar 
deze kan gaandeweg worden aangepast Na de selectie wordt op basis van broimenonderzoek 
en informatie uit ons intemationale netwerk (Euroconstruct en FIEQ de exacte vormgeving van 
de wet en regelgeving nader gemventariseerd.

Het zwaartepunt van het onderzoek wordt gevormd door de derde stap. Deze stap bestaat uit de 
inventarisatie van de ervaringsfeiten met de stelsels van kwaliteitsborging in de vier landen. 
Door gestmctureerde gesprekrondes met vertegenwoordigers van de relevante partijen rond 
kwaliteitsborging te houden, worden deze ervaringsfeiten boven water gebracht. De informatie
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uit de tweede stap wordt getoetst en de praktijkervaringen van de verschillende partijen in 
reactie op de voorschriften worden in beeld gebracht. Deze stap resulteert in een inventarisatie 
van hoe de wet- en regelgeving met name op de zes aspecten uitpakt op het gedrag van de 
verschillende partijen.

Tot slot wordt in de vierde stap de informatie uit de eerdere stappen samengebracht in de 
beleidsanalyse. In deze stap worden de buitenlandse ervaringen geanalyseerd op mogelijke 
implicaties voor de Nederlandse situatie: Welke buitenlandse situaties zijn toepasbaar voor 
Nederland? Welke risico's biedt de huidige vormgeving van het wetsvoorstel gegeven de 
ervaringen in het buitenland? Hoe kan de werking van het wetsvoorstel worden verbeterd met 
succesfactoren uit het buitenland? Welke afruil in effecten bestaan er tussen bepaalde vormen 
van regelgeving? Het eindrapport zal een afzonderlijk hoofdstuk bevatten waarin wij ingaan op 
de implicaties van de buitenlandse ervaringen voor Nederlands beleid.

1.6 Proces

De inbreng van de opdrachtgever en de planning van het onderzoek worden als volgt ingevuld 
om het geschetste eindresultaat te bereiken.

Projectbegeleiding en rol opdrachtgever

Gelet op de korte doorlooptijd van het project is het van belang om de communicatie met de 
opdrachtgever via korte lijnen te laten verlopen. Wij stellen voor dat vanuit de opdrachtgever 
een contactpersoon wordt aangewezen. Onze projectleider en deze contactpersoon hebben 
frequent contact - telefonisch, per email of indien noodzakelijk ook op locatie - om zaken snel 
en efficient te kunnen kortsluiten. Het startoverleg zal plaatsvinden in week 41. Hiemaast 
stellen wij voor om op twee momenten tijdens het onderzoek met een door de opdrachtgever 
samengestelde begeleidingscommissie samen te komen. De begeleidingscommissie fungeert als 
klankbord voor het projectteam. De eerste bijeenkomst vindt plaats in week 42, waar het 
interviewdocument met de uitwerking van onderwerpen en vragen voor de gespreksrondes zal 
worden besproken. De begeleidingscommissie kan de vragen aanscherpen en onderwerpen 
toevoegen. Tijdens de tweede bijeenkomst in week 45 zal een presentatie worden gegeven met , 
de belangrijkste resultaten en implicaties uit de gesprekrondes. Commentaar vanuit de 
begeleidingscommissie zal worden meegenomen bij de nadere uitwerking en rapportage van 
het onderzoek.

Communicatie van de resultaten

Om draagvlak voor de resultaten van de studie te creeren is het EIB bereid om na oplevering 
van het eindrapport de resultaten van de studie aan de stuurgroep Kwaliteitsborging te 
presenteren.

Planning

Het volgende schema geeft weer hoe het EIB het proces en de planning ziet. Zowel de 
inhoudelijke activiteiten als de beoogde weken voor bijeenkomsten zijn weergegeven. Door de 
timing is voldoende gelegenheid feedback te verwerken.

Het onderzoek start in de week van 10 oktober 2016. Het concept eindrapport zal uiterlijk 15 
november worden opgeleverd. De formele eindrapportage zal uiterlijk 2 januari 2017 opgeleverd 
worden Deze opleveringstermijn kan alleen worden gerealiseerd als de schriftelijke 
opdrachtverstrekking uiterlijk 10 oktober 2016 plaatsvindt. Bij het schema hoort een nadere 
uitwerking p>er regel.

1 Startoverleg
Het startoverleg is om kennis uit te wisselen, verwachtingen nader af te stemmen en om 
werkafspraken te maken. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het verdere proces. 
Vervolgens is er gelegenheid voor de opdrachtgever om nadere aandachtspunten voor de 
intemationale analyse in te brengen. Om een vliegende start te maken, zal het EIB tijdens het
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startoverleg een lijst met te benaderen partijen per land overleggen, zodat nog in dezelfde week 
begonnen kan worden met het plannen van gespreksrondes. Hiervoor zuUen wij ons (Europese) 
netwerk inschakelen.

2 Bronnenonderzoek: structuur bouwsector
Voorafgaand aan de gesprekrondes wordt bronnenonderzoek uitgevoerd naar de structuur van 
de bouwketen en institutionele verhoudlngen van de betrokken partijen in de vier te 
onderzoeken landen. Wij putten hieibij uit de bij ons beschild^are informatie. Voor nadere 
informade zuUen wij onze coUega-instituten uit ons Euroconstruct samenwerkingsveiband en 
FIEC contacten raadplegen. Deze stap levert een overzicht op van de structuur en institudonele 

. verhoudlngen van de bouwketen in de vier te onderzoeken landen en wat dit voor implicaties 
heeft voor de wet- en regelgeving rond kwaliteitsborging in het land. Daamaast levert deze stap 
mogelijk aanvtillende organisaties en contactpersonen op voor de gespreksrondes.

ss
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3 Broimenonderzoek: wet- en regelgeving
EVeneens vindt voorafgaand aan de gesprekrondes in deze fase broimenonderzoek plaats van 
de wet- en regelgeving op het gebied van de kwaliteitsborging in de vier te onderzoeken landen. 
Hierbij vormt het startpunt de informatie en de bronnen uit het OTB-rapport, maar in deze stap 
zal ook een verdiepingsslag worden gemaakt op het gebied van de zes gevraagde aspecten. 
Daamaast zal worden onderzocht hoe partijen in de praktijk invulling geven aan de 
voorschriften. Deze informatie vormt belangrijke input voor de gesprekrondes in het latere 
proces en kan mogelijk aanvullende organisaties en namen opleveren voor de gespreksrondes.

4 Opstellen interviewdocument
Ten behoeve van de gesprekrondes in de vier landen zal een interviewdocument worden 
opgesteld met onderwerpen en vragen die tijdens de gesprekken met de betrokken partijen aan 
bod dienen te komen. Om de te interviewen partijen zich goed te kuimen laten vooibereiden, 
stellen wij voorafgaand aan de interviews een interviewdocument op, waarin wij het doel van 
het interview beschrijven en aangeven in welke informatie wij vooral geinteresseerd zijn.

5 Eerste bijeenkomst begeleidingscommissie
Voorafgaand aan de interviews willen wij het interviewdocument eerst met de 
begeleidingscommissie bespreken. Dit biedt de begeleidingscommissie de mogelijkheid om de
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vragen aan te scherpen en eventueel onderwerpen toe te voegen Wij zullen dit commentaar 
verwerken voordat wij het interviewdocument ter voorbereiding van de interviews opsturen.

6 Interviewrondes in vier Europese landen
In deze stap worden tweedaagse bezoeken gebracht aan de vier landen. Tijdens deze bezoeken 
wordt gesproken met vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties die in het land bij 
kwaliteitsborging betrokken zijn. Dit zijn in ieder geval de gemeenten, de private 
kwaliteitsborgers en de bouwers, maar dit kunnen ook andere partijen zijn. Aan de hand van de 
structuur van het eerder opgestelde interviewdocument worden de verschillende onderwerpen 
besproken. Hierbij zal kritisch worden doorgevraagd naar het effect van de regels op het gedrag 
van partijen. Van de interviews zullen verslagen worden opgemaakt die aan de opdrachtgever 
ter beschikking worden gesteld.

7 Tweedebijeenkomstbegeleidingscommissie
Voor deze bijeenkomst zal een presentatie worden voorbereid waarin de belangrijkste 
resultaten en implicaties die uit de deskresearch en gespreksrondes naar voren zijn gekomen, 
worden gepresenteerd. De opdrachtgever kan zich op dit moment een eerste beeld vormen van 
de mogelijke resultaten die het onderzoek zal opleveren en kan ook suggesties doen voor 
aandachtspunten of specifieke uitwerkingen.

8 Analyse en rapportage
Na de eerste bijeenkomst met de begeleidingscommissie zal het EIB beginnen met de 
Internationale analyse en de beschrijving van de implicaties ervan voor de Nederlandse 
situatie. Dit betekent dat er tijdens het bronnenonderzoek en de gespreksrondes aan het 
conceptrapjxjrt geschreven wordt ten behoeve van het halen van de opleverdatum. Na de 
tweede bijeenkomst van de begeleidingscommissie zal het EIB de suggesties en 
aandachtspunten uit de bijeenkomst in het conceptrapport verwerken. Het conceptrapport zal 
als pdf elektronisch worden opgeleverd op 15 november 2016. Omwille van de korte 
doorlodptijd is ons voorstel om het commentaar op het concept in een schriftelijke ronde te 
organiseren.

9 Commentaar verwerken en oplevering aan opdrachtgever
De opmerkingen op het definitieve eindresultaat worden binnen een week verwerkt om hierna 
het inhoudelijk definitieve eindrapport naar tevredenheid op te leveren. Hiema zijn wij bereid 
om de conclusies en implicaties van het onderzoek aan de stuurgroep toe te lichten.

1.7 Projectorganisatie

Economisch Instituut voor de Bouw

De stichting EIB is een toonaangevend onderzoeksbureau voor toegepaste bouweconomische 
analyse dat zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek verricht voor marktpartijen en 
overheid. Doel van het instituut is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze 
bevorderen van kennis van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of 
van betekenis zijn voor de Nederlandse bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord 
(infrastructuur, wonen, enz.).

Een kemcompetentie van het EIB is het analyseren van overheidsbeleid in de gebouwde 
omgeving. Hiertoe zijn in de achterliggende jaren diverse kosten-batenanalyses en effectstudies 
verricht, zowel in opdracht van publieke eh private opdrachtgevers als op eigen initiatief. Het 
EIB heeft ook ruime ervaring met het doorrekenen van de effecten van aanpassingen van 
regelgeving in de praktijk. Wij zijn zelfstandig in staat alle benodigde berekeningen te maken 
en beschikkeri over voldoende expertise om alle gevraagde effecten in kaart te brengen.

Eerdere analyses van bouwregelgeving door het Effi

Het EIB heeft begin dit jaar in opdracht van het ministere van BZK het rapport 'MKBA 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ uitgebracht. In deze studie zijn de 
maatschappelijke kosten en baten van het wetsvoorstel op systematische wijze in kaart
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gebracht. Noodzakelijk voor een goede mkba is om goed inzicht te hebben in de effecten van 
het nieuwe kwaliteitsborgingstelsel voor de verschillende partijen in het bouwproces ten 
opzichte van de huidige situatie. Hiervoor zijn vele interviews gevoerd met de 
vertegenwoordigers van de verschillende partijen om goed te doorgronden wat het nieuwe 
wetsvoorstel voor ander gedrag zal uitlokken. De gedetailleerde kennis van het wetsvoorstel en 
het gedrag van de verschillende spelers die bij dit onderzoek door het projectteam is opgedaan 
biedt een uitstekend startpunt om snel de intemationale vergelijking op te starten en verder te 
verdiepen.

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK eerder al onderzoek gedaan naar 
voorbeelden uit het buitenland om de prestades van de bouw op het gebied van innovatie en de 
invloed van de, eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde 
in vijf Europese landen en een intemationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het 
EIB enkele relevante lessen getrokken voor Nederland. Uit het onderzoek volgden twee 
onderwerpen die op korte termijn in Nederland overgenomen kunnen worden: 1) het 
versterken van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van 
prestaties in het verleden (past performance/benchmarking) van bouwbedrijven, en 2) het 
versterken van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging 
van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekehing te houden met 
langjarig gebruik (na de opleverin^ en verbetering van de nazorg.

Het EIB heeft eerder effect-analyses van veranderingen in regelgeving uitgevoerd betreffende 
het bouwbesluit. In 2011 is door het EIB in opdracht van het ministerie van BZK (WWI) het 
rapport ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit 
van bouwwerken te realiseren’ uitgebracht. In dat onderzoek is onder ander het Bouwbesluit 
2012 geanalyseerd om door aanpassingen van bepaalde voorschriften en de toepassing daarvan 
te vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding in de woningbouw te realiseren. In deze 
analyse stond het doorrekenen van de kosten en baten van concrete maatregelen centraal. 
Hiertoe heeft het EIB zelf de vereiste bouwkundige berekeningen alsmede de uitwerking in 
maatschappelijke kosten en baten verricht. Dit onderzoek ‘Bouwen voor kwaliteit’ naar de 
mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit verhouding van bouwwerken te realiseren is een 
voorbeeld van de ervaring die het EIB heeft in het doen van maatschappelijke kosten 
batenanalyse en onderzoek naar bouwregelgeving.

Het EIB beschikt over uitgebreide sectorale kennis, databestanden en kwantitatieve modellen 
rond bouwproductie en het gebruik van gebouwen. Het EIB heeft brede ervaring in het 
ontwikkelen en toepassen van toekomstverkenningen voor beleidsanalyses, die gebruikelijk 
zijn voor het analyseren van investeringsprojecten en beleidsanalyses in Nederland, waarbij 
een visie op mogelijke lange termijn effecten is vereist. Het EIB is actief in Euroconstruct, een 
samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezig houden met 
onderzoek naar de bouwsector. Dit network kan worden gebruikt om snel toegang te krijgen tot 
de te interviewen partijen en om nadere informatie te krijgen over specifieke onderwerpen.

Beleidsanalyse is in het algemeen een kemactiviteit van het EIB en het zou te ver voeren om 
alle beleidsstudies van het EIB op te sommen. Wei willen we opmerken dat beleidsstudies in 
het algemeen uitnodigen om te denken vanuit het raamwerk van een mkba. Om beleidseffecten 
.te kunnen berekenen moet immers de wereld met het te analyseren nieuwe beleid worden 
afgezet tegen een referentiesituatie of nulaltematief. Het verschil tussen effectstudies, en 
mkba’s is dat in mkba’s vaak meer aandacht wordt besteed aan de financiele waardering van 
effecten, maar in veel andere opzichten is de aanpak en filosofie vergelijkbaar.

Projectteam

Om het onderzoek binnen het gestelde strakke tijdschema te realiseren zet het EIB een zwaar 
projectteam in dat goed is ingevoerd in het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit 
komt ten eerste tot uitdrukking in de tijdsinzet van de directeur van het EIB die naast de 
gebruikelijke supervisie en communicatie ook de delegatie zal leiden die de gesprekrondes in de 
vier landen zal voeren. Onze directeur heeft ruime ervaring op dit vlak. Verder
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zal hetzelfde team worden ingezet dat de ‘MKBA wetvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen" heeft uitKevoerd. Pit team bestaat uit 
(senior onderzoekei) en 
problematiek rond de kwaliteitsborging en heeft voor de Nederlandse situatie met tal van 
partijen gesprekken gevoerd. Op deze wijze kan een vliegende start met het project warden 
gemaakt.

(projectleidei), 
(ondenoeker). Dit team is voUedig ingevoerd in de

Directeur

macTO-econoom en sinds 1 april 2006 directeur bij het EIB. Voordat 
^^fndiensttrad bij het EIB heeft hij diverse onderzoeks- en management-posities 
Centraal Planbureau tekleed en was enige tijd verbonden aan de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs. Vanaf 2001 was hij onderdirecteur 
van het CPB. Binnen de directie was hij verantwoordelijk voor een groot aantal inhoudelijke 
themagebieden, waaronder wonen. mobillteit en infrastructuur. ruimtelijke economie, 
innovatie, ICT en meso-economie.
gestaan bij het CPB. Hij was namens de samenwerkende planbureaus projectleider van de 
eerste ICES-ronde (later ICRE) “Kiezen of delen", waar voor 100 investeringsprojecten vanuit 
de overheid mkba-kengetallenanalyses zijn opgesteld. |^|^^^eeft bij het CPB jarenlang 
aan het roer gestaan van de mkba’s van de grote inftastructuurprojecten (Betuweroute, HSL, ' j 
Tweede Maasvlakte, Uitbreiding Schiphol, Zuiderzeelijn, Ruimte voor Water) en bij lange 
termijnstudies naar de ontwikkeling van de fysieke omgeving. 
twincig jaar leidinggevende ervaring als projectleider, afdelin^hoofd, sectorhoofd en 
onderdirecteur bij het CPB is thans eindverantwoordelijk voor het EIB.

, t
heeft aan de basis van de OEMeidraad

i

(
eeft meer dan

r
. !

i . I

treedt regelmatig op in beleidsgevoelige omgevingen en in de media. Hij zat voor J 
het CPB in diverse commissies, waaronder de ICES (later ICRE), de VROM-Raad en de 
RiiksplaMlogische Commissie en de Rijksmiheuhygienische Commissie. Vanuit het EIB was 

I ^|^^|voorzitter van stuurgroep en/of werkgroepen van de MKBA Parkstad Limburg, 
j MKBA Eemsdelta en MKBA Zeeuws-Vlaanderen.
1 publicaties over de woningmarkt en treedtregelmatig op als expert bij verschillende 
I beleidsdiscussies rond de woningmarkt. trad op als trekker van het actieteam 
I Praktijktoepassing Bouwbesluit binnen de Actieagenda Bouw.

1is auteur van verschillende

I1

In zijn rol als directeur is erantwoordelijk voor kwaliteit-, voortgang- en budgetborging\*( 
f binnen het project en zal hij voor dit project extra tijd inzetten rond de inhoudelijke 
I kwaliteitsborging en de communicatie.

I
.1

I
Projectleider (

|is programmaleider en is sinds februari 2007 werkzaam bij het Economisch Instituut ' ]
s

voor de Bouw.
I

heeft ruime ervaring in het uitvoeren van en leiding geven aan maatschappehjke 
kostenbatenanalyses (MKBA’s). Hij heeft bijgedragen aan vele MKBA’s die bij het EIB zijn 
uitgevoerd. Hij heeft als projectleider en/of senior onderzoeker recent in diverse onderzoeken 
geparticipeerd naar de kosten en baten van bouwregelgeving; ‘MKBA wetvoorstel 
Iwaliteitsborging voor het bouwen’, ‘Bouwen voor Kwaliteit', ‘Kostenmodel omgevingsrecht' 1 
en ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’. Hiemaast is

»‘ :

ttrokken geweest bij de
Langetermijnstudie 'Investeren in Nederland', waarvoor hij een kwantitatief model heeft 
ontwikkeld voor de analyse van de Nederlandse woningbouwsector, de bouwproductie en de 
bouwarbeidsmarkt op lange termijn. !I

Daarvoor heeft hij bij het Centraal Planbureau gewerkt, waar hij betrokken is geweest bij de 
uitvoering van MKBA van grote inftastructuurprojecten (TWeede Maasvlakte, Uitbreiding van j 
Schiphol, Partidpatie in de ontwikkeling van de Joint Strike Filter) en de beoordeling van de • 
ICES-investeringsprojecten. !
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r

!
In zijn rol als projectleider is
onderzoek en tre^t hij op als contactpersoon met de opdrachtgever.

erantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het

.. . -J

““1Senior onderzoekcr

is econoom/dviel ingenieur en werkt sinds 1 januari 2008 bij
het EIB.

heeft mime ervaring in het iiitvoeren van beleidsanalyses en maatschappelijke 
kostenbatenanalyses (MKBA's). Als zodanig wordt hij betrokken bij bijna elke MKBA die door 
het EIB wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het niet alleen om het bepalen van de kosten en baten 
van (infrastmctuur) projecten, maar vaak ook om het gebniik van de MKBA methodolo^e om 
oplossingsrichtingen te zoeken, te verbeteren, te selecteren en in bepaalde gevallen te 
optimaUseren. Zo heeft hij een belangiijke bijdrage geleverd aan de ‘MKBA wetvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen*.
» »
Daarvoor heeft hij negen jaar bij het Centraal Planbureau gewerkt als senior onderzoeker, 
waar hij betrokken is geweest bij de uitvoering van MKBA’s van grote infrastmctuurprojecten 
(onder andere de Verdieping van de Westerschelde, de Tweede Maasvlakte, de Kengetal 
Kosten-batenanalyse van de Zuidas] en de totstandkoming van de aanvuUingen van de 
leidraad OEI.

I

i
II

I

win dit onderzoek zal hij vooral een.uitvoerende xol hebben.

r
OnderzoekerI

erkt sinds 2015 bij het Economisch Instituut voor de Bouw.

In haar werk voor het EIB spreekt de combinatie van beleidsanalyse, toegepast onderzoek en 
het in kaart brengen van ontwikkelingen in de bouwsector haar in het bijzonder aan. In de rol 
van economisch onderzoeker draagt zij bij aan onderzoek naar welvaart economische 
vraagstukken, duurzaamheidsvraagsti^en en consumentenvoorkeuren in de bouw. 
Daamaast houdt zij zich bezig met zzp’ers in de bouw. Zo was zij onder meer betrokken bij 
de MKBA van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, voerde ze voor drculaire 
■projecten in de bouw een knelpuntenonderzoek uit en analyseert ze consumentenvoorkeuren 
in de bouw.

I

I

Hiervoor werkte zij als ‘finandeel planner’ bij The Selfridges Group (de Bijenkorf) en heeft ze 
stage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Washington waar ze onderzoek gedaan heeft 
naar Trans-Atlantische handelsbelemmeringen.

I
I (is afgestudeerd in algemene economie (cum laude) en Europese studies, beide aan de 

Universiteit van Amsterdam. !
I

In het project ondersteunt zij de uitvoering van het onderzoek.
L

I
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Relevante publicaties

Relevante publicaties van het EIB en de betrokken onderzoekers op het gebied van 
maatschappelijke kosten-batenanalyse, bouwregelgeving of scenario’s zijn:

EIB (2016), 'MKBA wetsvoorstel kwaliteit voor het bouwen’, Amsterdam.
EIB (2015), 'Investeren in Nederland; drie scenario’s tot 2030 voor de bebouwde omgeving en 
de bouw’, Amsterdam.
EIB (2015), 'Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing; doorrekening effecten’. EIB; 
Amsterdam.
Actieagenda Bouw (2014), 'Flexibel omgaan met Bouwregelgeving’, Rapport Actieteam 
Praktijktoepassing Bouwbesluit, Den Haag.
Sander Hardeman, Michiel Mulder, Ellen Schep (2014), ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in 
de bouw: lessen uit het buitenland; Conferende, toetsing en implementatie’, EIB-studie, 
Amsterdam.
EIB (2013), MKBA Zeeuws-Vlaanderen; Maatschappelijke kosten en baten van 
beleidsaltemadeven op het terrein van wonen en voorzieningen’, Amsterdam.
EIB (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere 
prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’.
Van Hoek T., M. Koning, M. Mulder (2011), ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen, een 
onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten en mogelijkheden tot optimalisatie van 
binnenstedelijk bouwen’, EIB, Amsterdam.
EIB (2011), 'Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen in 
het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, Amsterdam.
EIB (2011), 'MKBA Herstructurering Eemsdelta, een maatschappelijke kosten-batenanalyse’, 
Amsterdam.
EIB (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, trends en 
conjunctuur in de bouwkolom’, Amsterdam.
EIB/Rigo (2010), ‘MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’, Amsterdam.
EIB (2010), ‘MKBA Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud’, Amsterdam.
EIB (2009), ‘De kosten en baten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 
gebouwenvoorraad’, ongepubliceerd.
EIB (2009), ‘MKBA Geobrain’, ongepubliceerd, Amsterdam.
EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor een 
hoogwaardig hergebruik van betonpuin’, EIB-rapport, Amsterdam.
Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale 
behandeling eigen woning*, CPB document 128, s’-Gravenhage.
Hoek, T.H. van (2005), 'Beleid en woningmarkt’, Economische Statistische Berichten, 4 
november 2005, biz. 481, Rotterdam.
Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OEI', CPB Notitie 1 maart 2005.
CPB, MNP; RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis, Een maatschappelijk- 
economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.
Centraal Planbureau (2003), Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam- 
Belgie, CPB notitie 25 maart 2003.
Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEI; De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.
Koning, Martin, Eugene Verkade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 
Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.
CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale kosten- 
baten analyse', CPB Document 13, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuurprojecten, Leidraad voor kosten- 
batenanalyses.
CPB, NEI eri RIVM (2001), ‘Weluoartscjjecten uan Maasulafete 2, Kosten-batenanalyse uan 
uitbreiding uan de Rotterdamse haven door landaanwinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, ’s Gravenhage.
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• Centxaal Planbureau (1998), ‘2020: Integrale verfcenningen voor haven en Industrie, een
beoordeling van onderzaek van het Cemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam', CPB werkdocumeat nr. 
108 / CPB Ejcteme notitie 98/71, ‘s Gravenhage.

1.8 Prijsstelling
I

I.

Onderstaande label geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten (inclusief reis- en 
veiblijfskosten). De totale kosten bedragen € 57.350 exclusief btw (€ 69.694 inclusief btw).

Tabel 1.2 .Begroting •> 4,
. ^ . \ r.•> >V., i•f. '> '•Jli...

Project- Senior- Onder- Totaal
leider onder- zoeker

zoeker

Direc-
teur

Bouwsector
Wet- en regelgeving in 4 landen
Ojjstellen interviewdocument
Interviewronde in 4 landen
Beleidsanalyse
Rapportage
Overleg

I

Totaal dagen 
Tarief per dag in €
Totaal arbeidskosten in €

Overige kosten in €

Totale kosten in €
. I

Bedragen zyn exclusief btw
TW •V 4.14y • a 1I .. I -a%k;. ?v.■r JUc ]
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2 CV’s projectteam

2.1 Curriculum Vitae -

Persooitlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

l@eib.nl

Opleiding ,
Etoctoraalexamen Algemene economic aan de UvA, cum laude (1986). 
Eerste fase, gedeeltelijk doctoraalfase Rechtsgeleerdheid, UvA.

Talen Nederlands en Engels

Werkervaring 
2006 - heden Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

Onderdirecteur Centraal Planbureau (CPB)2001 - 2006

Sectorhoofd Economic en fysieke omgeving (CPB)1999 - 2001

Hoofd afdeling Diensten, tevens hoofd kennisunit infrastructuur 
en ruimtelijke economic {CPB)

1992 -1999

Wetenschappelijk medewerker afdeling monetaire analyse (CPB)

Beleidsmedewerker Organisatie voor Economische Ontwikkeling 
en Samenwerking (OESO) te Parijs

1987 -1992

1988 -1989

Stage bij de Bank of Israel, Tel Aviv en Jerusalem1986 -1987

Commissies
Lid Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid (ICES/ICRE)
Lid Rijksplanologische en Rijksmilieuhygienische Commissie (RPC/RMC)
Ud VROM-Raad
Lid van de SER-commissie voor Ruimtelijke inrichting en Bereikbaarheid (RIB)
Adviserend lid cie van Wijzen ICES-KIS
Lid van de comntissie van deskundigen IJzeren Rijn
Lid van de visitatiecommissie evaluatie spoorwetgeving (cie Sorgdrager)
Voorzitter stuurgroep en werkgroep MKBA Parkstad Limburg
Voorzitter werkgroep MKBA Eemsdelta
Voorzitter werkgroep MKBA Zeeuws-VIaanderen
Trekker actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit (Actieagenda Bouw)

Selectie van publicaties
• Hoek, Taco H. van (1992), ‘Explaining mark/dollar and yen/dollar exchange rates in the 

1980s’, Economics Letters, Volurrie 38, Issue 4, Pages 467-472.
• Van Hoek, T.H. and G. Zalm (1992), ‘Nationaal begrotingsbeleid in Europeesperspectief, 

in J.A.J. Alders et al. (eds.), Begrotingsbeleid en financiering.
• ■ Nederlandse staatsschuld, op weg naar de EMU; Economendebat 1992.
• NIBE, Amsterdam, pp. 34-52.
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• Centraal Planbureau (1995), 'Toelichting op de CPB berekening over de Betuweroute', CPB 
werkdocument nr. 73, 's Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1995), 'Economische effecten van de Betuweroute op basis uan recente 
informatie', CPB werkdocument nr. 75, 's Gravenhage.

• Bemardt, Y.. T.H. van Hoek, M.A. Koning (1995), 'Gaan loinfeels longer openi*', Economisch 
Statistische Berichten, 3 mei 1995, biz. 422 426, Rotterdam.

• Centraal Planbureau (1997), 'Economiscbe cn ruimtelijfee uersterking uan mainport Rotterdam', 
CPB werkdocument nr 92, 's Gravenhage.

• Hoek, T.H. van, M.A. Koning (1998), 'Grenzen oan Schiphol.^’, Economische Statistische 
Berichten, 23 januari 1998, biz. 52-56, Rotterdam.

• Centraal Planbureau (1998), ‘Gcluidsprobiematiefe rond SchiphoV, CPB-rapport, 's 
Gravenhage.

• Centraal'Planbureau (1998), 'Luchtuaartgroei binnen milieurandvoortuaarden; 
beleidsstrategieen in dynamisch perspectief, CPB-rapport, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), 'Toelebmstige onuuikfeeling ucruoersontwikfeelingen op luchthauen 
Schiphol; een second opinion', CPB Exteme notitie 98/23, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), ‘De geluidsproblematiek rond Schipbol: een gezamcnli/fe uisie uan 
CPB en NLR’, CPB Exteme notitie 98/30, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), ‘2020: Integrale uerfeenningen uoor hauen en Industrie, een 
beoordeling van onderzoek uan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam', CPB werkdocument 
nr. 108/ CPB Exteme notitie 98/71, ‘s Gravenhage

• Centraal Planbureau (1998), ‘Refeeningrijdcn in de Randstad, een second-opinion’, CPB 
werkdocument nr, 107 / CPB Exteme notitie 98/72, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuurprojecten, Leidraad voor 
kosten-batenanalyses,

• CPB, NEI en RTVM (2001), ‘Weluaartse^ecten uan Maasulafete 2, Kosten-batenanalyse uan 
uitbreiding van de Rotterdamse hauen door landaanurinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEI: De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.

• Centraal Planbureau (2003), Second opinion feosten-batenanalyse Spooruerbinding Rotterdam- 
Belgie, CPB notitie 25 maart 2003.

• Centraal Planbureau (2004), ‘Vooruitzichten uoor spoorueruoer ouer de Betuiueroute’, CPB 
Exteme notitie 24 September 2004, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2005), ‘Economische analyse uan verschillende uormen uan prijsbeleid 
uoor het weguerkeer’, CPB publicatie, no. 87, juni 2005.

• Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OEV, CPB Notitie 1 maart 2005
• Hoek, T.H. van (2005), ‘Beleid en woningmarkt’, Economische Statistische Berichten, 4 

november 2005, biz. 481, Rotterdam,
• Centraal Planbureau 2006), 'Projectorganisatie Zuiderzeelijn’, CPB notitie 26 januari 2006
• Hoek, T.H. van (2006), 'De moeizaam functionerende woningmarkt', in: ‘In Holland staat 

een huis', D.J. Kraan en C. Lever (Ed.), Wim Drees Stichting voor Openbare Financien.
• Hoek. T.H., M.A. Koning, M. Mulder (2008), ‘Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw 

van woningen; Regionale ontwikkeling en beleid na 2009', ElB-rapport, Amsterdam
• Hoek, Taco van (2008), ‘De vastgoedlezing 2008; .Crisis op de Nederlandse woning- en 

vastgoedmarkt?, Amsterdam School of Real Estate’, boeknr. 20, Amsterdam.
• Hoek, Taco van (2009), ‘Hervorming van de woningmarkt', EIB-rapport, Amsterdam.
• Hoek, Taco van (2010), ‘Dynamiek op de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.
• Hoek, T.H. van, M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 

rapport, Amsterdam.
• Hoek. Taco van, Martin Koning (2012), ‘Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt; 

Gevolgen voor de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.

Daamaast betrokken bij en/of leiding gegeven aan diverse kosten-batenanalyses op het gebied 
van ‘wonen’ en ‘water’.
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Curriculum Vitae -2.2

Persoonlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Gebooitedatum
Geboorteplaats

l@eib.nl

Opleiding

Vooropleiding VWO
7

Academische opleiding 
1982-1988: Studie Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben 

afgestudeerd op 19 juni 1988. Mijn scriptie betrof een onderzoek naar 
overgangen tussen vraag en aanbodrestricties op Nederlandse 
industriele exporten en droeg de titel ‘On the existence of regime 
switches in the three Dutch export sectors of manufacturing goods'.

Talen Nederlands, Engels. Frans

Kennis expertise
• Woningmarkt
• Productiestructuur en arbeidsmarkt Bouwnijverheid
• Bouwregelgeving •
• Beleidsevaluaties en -effecten

Kemkwalificaties
• Financiele en economische projectanalyse (financiele analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Prognoses (korte termijn, middellange termijn en lange termijn), scenario-analyses
• Arbeidsmarktonderzoek
• Opstellen van modellen t.b.v. projectanalyses
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen

Organisatorische vaardigheden 
• Ervaren projectleider

Sodale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews

Werkervaring
2007-heden Programmaleider bij het Economisch Instituut voor de Bouw

Programmaleider Wonen bij het Centraal Planbureau.

Hoofd afdeling Bouw bij het Centraal Planbureau.

Projectleider bij de hoofdafdeling Fysieke Omgeving van het Centraal 
Planbureau en leiding gegeven aan de projecten mkba Schiphol en Evaluatie 
ICES-projecten.

2004-2007

2001-2004

2000-2001

Senior-adviseur pubkiek-private samenwerking bij de Nationale 
Investeringsbank.

1999-2000
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Sectorspecialist Infrastructuur en vervoer bij het Centraal Planbureau.1994-1999

Senior-econoom bij de afdeling Internationale Conjunctuur van het Centraal 
Planbureau. ' '

Wetenschappelijk mede'werker bij de afdeling Bedrijfstakkencoordinatie bij 
het Centraal Planbureau.

1991-1994

1988-1991

Student-assistent bij de Stichting voor Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam.

1984-1988

Belangiijke relevante publicaties en projecten
• EIB (2016), ‘MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’, Amsterdam.
• EIB (2015), Investeren in Nederland, Amsterdam.
• Hoek, T.H. van. M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 

rapport, Amsterdam.
• Koning,'M.A. (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, 

trends en conjunctuur in de bouwkolom, EIB-rapport, Amsterdam.
• EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
• EIB (2011)'Bouwen voor kwaliteit; Onderzoek naar mogebjkheden om een betere 

prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’ Amsterdam.
• EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen 

in het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, 
Amsterdam.

• Rigo, EIB (2009) ‘MKBA Herstructurering Parkstad', Amsterdam.
• EIB (2009). ‘De baten en kosten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 

gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
• EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor 

een hoogwaardig hergebruik van betonpuin’, EIB-rapport, Amsterdam.
• CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis, Een maatschappelijk- 

economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.

• Koning M., Saitua Nistal R.. Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
hscale behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.

• Koning, Martin, Eugene Verkade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 
Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.

• CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale 
kosten-baten analyse', CPB Ctocument 13, ‘s Gravenhage.

• CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, ’s-Gravenhage.

(
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2.3 Curriculum Vitae -

Persoonlijke informatie 
Naam 
Telefoon 
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats

|®eib:nl

Opleiding
Vooropleiding VWO

Academische opleiding

Studie tot Civiel Ingenieur aan de Universiteit van Chili.. Afgestudeerd op 
december.1969. Scriptie betrof een analyse van de installatie van een fabriek 
van geprefabriceerde woningen in Santiago.

1963-1969;

Studie Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met 
theoretische economie als specialisatie. Scriptie was "Onevenwicht analyse en 
macro-economische politick”, waarbij een theoretische analyse is uitgevoerd 
over de mogelijkheden die de inzichten van de niet evenwicht stromingen van 
de economische theorie bieden om macro-economische beleidsvraagstukken te 
ahalyseren.

1978-1984:

Specialisatieuakken
Theoretische economie, operational research, vervoerseconomie.

Nederlands, Engels, SpaansTalen

Werkervaring
2008-heden Werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouw, Programma 

Marktanalyse en Wonen.
Werkzaam op de hoofdafdeling Economie en Fysieke Omgeving van het 
Centraal Planbureau.
Werkzaam als econoom bij de hoofdafdeling Onderzoek en Ontwikkeling van 
het Havenbedrijf Rotterdam.
Werkzaam als civiel ingenieur bij het Havenbedrijf van Rotterdam afdeling 
havenontwikkeling. Betrokken bij verschillende havenprojecten.
Uitvoerende Secretaris van het Komitee voor de auto-industrie, afhankelijke 
van het Ministerie van Economische Zaken van Chili.
Ministerie van openbare werken en vervoer van Chili. Betrokken bij 
verschillende havenprojecten als Civiel Ingenieur.

1999-2007

1984-1999

1974-1983

1972-1973

1970-1972

Vaardigheden
Rafael is een analytisch sterke econoom met ruime kennis van economische theorieen in het 
bijzonder de welvaartstheorie en een bijzonder oog voor de praktische toepassing daarvan, Zijn 
'core competence’ is hef oplossen van problemen door het praktisch toepassen van theorieen 
en modellen. Zijn werkstijl is betrokken, flexibel en doelgericht. Hij is breed inzetbaar.

Belangrijke relevante Publicaties
• EIB (2016), MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen; Maatschappelijke 

kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel in beeld, Amsterdam.
• EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
• EIB (2009), ‘De baten en kosten van drie scenario's voor energiebesparing in de 

gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
• Rigo, EIB (2009) ‘MKBA Hrestructurering Parkstad’, Amsterdam.
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Saitua R. (2007), 'Some considerations on social cost-benefit analysis as a tool for 
decision-making’, In ‘Transport Project Evaluation’, Ed. E. Haezendonck, Edward Elgar 
UK, USA.
Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
fiscale.behandeling eigen woning’, CPB document 128, s'-Gravenhage.
Veltman S., Buckman E., Saitua R. (2005), ‘Deepening the Scheldt River on the West 
European Container Hub-Port Market Shares', Maritime Economics and Logistics, 
Rotterdam.
Saitua R. (2005), ‘Verruiming van de vaarweg van de Schelde’, een maatschappelijke 
kostenbaten-analyse’, CPB, Vito, Koninklijke De Swart, ’s - Gravenhage.
Besseling P., Ebregt J., Saitua R. (2003),'’Kengetal kostenbaten-analyse project Zuidas 
Amsterdam', CPB document 44, 's-Gravenhage.
CPB, NEI en RIVM (2001), 'Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, 's-Gravenhage.
Saitua R., Delen C., van Schuylenburg M., Koeman J.W., (1998), 'Verkenningen 2020’, 
Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam.

Selectie van uitgevoerde projecten
2008-2012;

MKBA’s ‘Toepassing van betonpuin granulaat in beton’. Daarin is een logit 
model ontwikkeld om het aandeel van verschillende grondstoffen in beton en 
andere toepassingen te analyseren.
MKBA ‘Geobrain Funderingstechniek’, waarbij de baten van het expertsysteem 
Geobrain voor de Nederlandse economic werden berekend.
Project ‘Energiebesparing in de gebouwenvoorraad’. Daarin is de investering, 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid berekend van de realisatie van 
verschillende energiebesparende scenario’s in de gebouwenvoorraad. 
Daamaast is een kostenbaten-analyse uitgevoerd van de invoering van 
verschillende energiebesparende maatregelen.
Projectleider van de ‘Second opinion oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent- 
Temeuzen’ en ‘Zeetoegang IJmond’, in opdracht van het CPB.
MKBA Parkstad.
MKBA Eemsdelta.
MKBA Oostburg.

999-2007;
MKBA Tweede Maasvlakte.
Kengetal Kostenbaten-analyse van de Zuidas Amsterdam.
Second opinions over de MKBA’s van Spoorverbinding Rotterdam-Belgie, 
Westerschelde Containerterminal, Strategic Binnenvaart.
MKBA ‘Verruiming van de vaarweg van de Schelde’.
Goederenstromenprognoses van de WLO scenario’s.
Analyse van verschillende mogelijkheden voor een congestieheffing in de 
Nederlandse wegen.
Mede ontwikkelaar van een model van de woningmarkt om veranderingen in , 
de hypotheekrenteaftrek te analyseren.
Betrokken geweest bij de ontwikkeling van de aanvullingen op de OEI leidraad.

1984-1999;
Projectleider van de Goederenstromen modellen n 6 en 7, waarbij uitgaandc van 
verschillende scenario’s goederenstromenprognoses voor de Rotterdamse 
haven worden opgesteld.
Projectleider van het project ‘Verkenningen 2020’ geweest, waarbij 
verschillende toekomstscenario’s van de Rotterdamse haven werden 
uitgewerkt. Daarbij zijn de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer,
Industrie, milieu, samenhangende infrastructuur, verbindingen met het 
achterland en milieu in kaart gebracht. Deze verkenningen zijn aan de basis 
geweest voor de analyse van de Maasvlakte 2.
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/

1974-1983:
Open Hartelverbinding. Berekening van de capadteit van de Hartelsuizen.
Lid van de projectgroep om eeh oplossing te vinden voor het passeren van de 
Calahdbrug door grote schepen. Als oplossing kwam de realisering van een 
windscherm. Ontwikkeliiig van een computer simulatiemodel om het effect van 
het windscherm op de wachtti;den van de schepen te simuleren.
Betrokken bij de ontwikkelinjg van'de Britanniehaven en de Hartelhaven. 
Simulatiemodel van de Rozenburgsluis

V

J

\
/
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2.4 Curriculum Vitae -

Persoonlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

l^ib.W.,

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
2009-2012

VWO

MSc Economics
Universiteit van Amsterdam
International Economics and Globalization
Chinese Foreign Direct Investment, A Case Study of Sub-
Saharan Africa

SpecialisQtie
Afstudeeronderzoek

MA Europese Studies 
Universiteit van Amsterdam 
Economics of the European Union
Monetair Beleid en Performativiteit: Een Case Study naar de 
Europese Centrale Bank

2005-2009

Spedalisatie
A/studeeronderzoeb

Overige cursussen en trainingen 
2016 
2015

Schrijven van beleidsnota’s
First Level Management: persoonlijke vaardigheden, 
communicatie, presentatie etc, Krauthammer 
Effectief beinvloeden 
Time management 
Minor Frans

2014
2014

II2007

Nederlands, Engels en FransTalen

Werkervaring 
■ Huidige positie 

2013-2014 
2012-2013

Onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw {sinds 2015) 
Financial Planner, The Selfridges Group (de Bijenkorf)
Stage Ministerie van Buitenlandse zaken, economische 
afdeling, Nederlandse ambassade, Washington DC

Kennis/expertise
• Beleidsanalyse en maatschappelijke kosten- batenanalyse
• Cohsumentenvoorkeuren in de bouw
• Duurzaamheid (circulaire economic)
• Zzp’ers in de bouw

Kemkwalificaties
• Economische/financdele analyses
• Snel in het opbouwen van kennis
• Microsoft Office: Word, Excel en PowerPoint
• Statistische analyse: SPSS

Organisatorische vaardigheden
• Verantwoordelijk voor organisatie bijeenkomsteh Ambassade, USTR, farmaceuten en agri

food producenten inzake Trans-Atlantische handelsbelemmeringen. Organisatie ronde tafel 
gesprekken rond de financiering van circulaire projecten. Organisatie bijeenkomsten met 
belanghebbenden partijen inzake mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

• Contactonderhoud opdrachtgevers.
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Sodale en overige vaardigheden
• Zowel zelfstandig als een teamspeler
• Leergierig
• Resultaat- en klantgericht
• Communicatief vaardig

Projecten
• Onderzoeker, 'Incentive structuren in de bouw’
• Onderzoeker, 'Consumentenvobrkeuren in de Bouw’
• Onderzoeker, ‘Tevredenheidsmeter’, BouwGarant
• Onderzoeker, ‘Najaarsmeting ZZP’ers in de bouw’, Prbgrammaraad O&O fonds
• Onderzoeker, ‘ZZP-monitor’, Programmaraad O&O fonds

Publicaties
EIB (2016), Huurtoeslag en de woningmarkt, in het kader van het interdepartementaal 
beleidsonderzoek huurtoeslag, Amsterdam (publicatie volgt).
EIB (2016), MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen; Maatschappelijke 
kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel in beeld, Amsterdam.
Errami, S (2016), Najaarsmeting ZZP’ers in de bouw 2016, in opdracht van het O&O 
fonds.
EIB (2016), Sustainable Urban Delta: ontwikkelingen en investeringsopgaven in beeld, 
Amsterdam.
Errami, S (2016). Tevredenheidsmeter 2016, in opdracht van BouwGarant.
EIB (2016), ZZP monitor 2015, in opdracht van het O&O fonds.
Errami, S (2015), Circulaire projecten in de praktijk: Typologieen en voorbeelden’, 
Amsterdam.
Errami, S (2015), Najaarsmeting ZZP'ers in de bouw 2015, in opdracht van het O&O 
fonds.
Errami, S (2015), Tevredenheidsmeter 2015, in opdracht van BouwGarant.

Artikelen
• Raes, S., Berg van den, ]., Errami, S. (2013), ‘Finding Common Ground: An Industry 

Perspective on Transatlantic Trade and Investment Liberalisation’, Discussion paper, 
Washington DC, Johns Hopkins; SAIS
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3 Overige aandachtspunten

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van 
deze algemene voorwaarden is als bijlage bij deze offerte opgenomen.

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toelichting altijd bereid.

\

I
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Voorwaarden

Algemeen
Op deze offerte is de ARVODI-2014 van toepassing.

De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij conform.de te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst in rekening brengen.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te.bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Als eindresultaat zal een eindrapport in pdf-formaat worden opgeleverd.
Indieh Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtgever.

Onze offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetenmijn.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Het EIB garandeert dat bij de uitvoering van het onderzoek de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de communicatie van de uitkomsten de 
uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfstagnatie. als gevolg van het gebruik maken door Opdrachtgever of derden van de 
onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Gegevens Econotnisch Instituut voor de Bouw 
Directeur:
Bezoekadres: Koninginneweg 20 

1075 CX Amsterdam 
K.v.K, Amsterdam 
Nummer 41198910 
NL0029.62.251.B.01 
ING
Rek. nummei

Handelsregister:

BTW:
Bank:

IBAN:
BIG:
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Economisch Instituut 
vooT de Bouw

Oatum
6 oktober 2016 
Betreft
Offerteaanviaag
Onae referende 
0510.16.29
Uw rtfo'entie 
201600267.085.002
Contactposoon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkhjkrelaties 
Programmadirectie Bouwen en Energie 
Mevrouw|
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Geachte mevrouw]
I I

In navolging op uw offerteaanvraag ontvangt u hieibij ons voorstel 
‘Internationale vergelijking stelsels van kwciliteitsborging' (201600267.085.002).

leib.ol
Contact
Koningiiuieweg 20 
1075 CX Amsterdam

Wij hopen u met deze offerte voldoende inzicht te bieden in de wijze waarop 
het onderzoek wordt uitgevoerd. eibOeib.nl 

www.eib.nl 
Handelsregister . 
K.V.K. Amsterdam 
41198910
INGBank

Met vriendelijke groet.

BTW
NU)029.6Z251.B.01

directeur
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