
Wij hebben een droom, een groene 

droom. Onze ambitie is het realiseren van 

het meest duurzame project binnen  

Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie 

van twee klimaatneutrale kindcentra in 

de gemeente Hof van Twente.

De voorwaarde is: slim, simpel en science! 

Slim als het gaat om ontwerpen, data 

toepassingen, realisatie, onderhoud en 

exploitatie. Simpel van opzet en functioneel 

in gebruik. Science: innovatief en  met 

educatieve waarde voor de kinderen op 

een aantrekkelijke manier.

Om onze groene droom waar te maken 

starten wij de eerste innovatie- 

partnerschapprocedure in de bouw binnen 

Europa en zijn wij op zoek naar partners, 

die middels co-creatie innovatief durven 

zijn. Partners die de behoeften van alle 

gebruikers kunnen vertalen in vernieuwende 

duurzame ideeën, waaronder technische 

toepassingen op basis van levensduur 

kosten. En die elkaar bovendien triggeren 

en inspireren om duurzaamheid naar een 

hoger level te tillen.

Ben jij de partij of het consortium die van 

A tot Z met ons meedenkt? Kijk dan op 

www.degroenedroom.nl

De gebruikers en opdrachtgever hebben een Groene Droom die wij in een innovatie-

partnerschap SMART met onze marktpartners willen uitwerken. De hoge ambities 

zijn hier op hoofdlijnen geformuleerd om samen met de marktpartijen de optimale 

combinatie van prestaties te zoeken op basis van de beschikbare middelen.

Slim:

• Vanuit de kinderopvang/onderwijs concepten wordt een digitale en fysieke  

omgeving gecreëerd die toekomstgericht is . Zo wordt bijvoorbeeld gebruikt  

gemaakt van Internet of Things en sensoren. Ook kunnen leerlingen overal in  

het gebouw op een veilige manier verbonden zijn met hun digitale leeromgeving 

om o.a. hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

• Buiten en binnen is op een natuurlijke manier met elkaar verbonden.  

Positionering van het gebouw op de Noord-Zuid richting wordt optimaal benut 

voor energiewinning, energiebesparing en lichtinval.

• Het gebouw is adaptief en past zich aan het type en het werkelijk gebruik binnen 

en de weersomstandigheden buiten aan, bijvoorbeeld met een integraal gebouw-

beheersysteem. 

• De huisvesting is flexibel en kan bij groei en krimp eenvoudig worden aangepast. 

Zowel de buitenschil kan worden aangepast als de indeling in het gebouw.

• Ambitie is om Frisse scholen klasse A, GPR gebouw score 8 op alle aspecten en energie  

Nul op de Meter zo optimaal mogelijk te realiseren binnen de levensduurbudgetten. 

• De inrichting en uitvoering van de projectorganisatie van de bouw en exploitatie 

draagt bij aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties.

Simpel:

• De gebruiker staat centraal en de huisvesting is dienstbaar aan de gebruikers.  

Klimaatoplossingen zijn zo natuurlijk mogelijk en alleen mechanisch of elektronisch 

als het moet.

• Gebruikers hebben één centraal aanspreekpunt voor problemen en knelpunten 

en deze worden waar mogelijk binnen één week opgelost. Er vindt altijd binnen 

één week terugkoppeling plaats naar degene die het verbeterpunt heeft ingebracht 

wat de status van een melding is en wanneer en hoe deze wordt opgelost.

• Gebruikers werken met veel plezier in de huisvesting, hebben keuze in verschillende 

omgevingen (buiten, binnen en half overdekt) en hebben een optimaal natuurlijk 

binnen- en groen buitenmilieu om in te spelen, werken en leren.

Science:

• Duurzame innovaties die bijdragen aan de slimme en simpele uitvoering van het  

gebouwconcept worden getest en toegepast in het gebouw. Kinderen en medewerkers 

beleven  de innovaties in het gebouw en kunnen  controleren of en hoe ze werken.

• De huisvesting is kostenefficiënt ingericht en gebouw- en installatieconcepten zijn op 

basis van levensduurkosten getoetst en zo klimaatneutraal als mogelijk toegepast.

• Toegepaste duurzame innovaties kennen een beheersbaar risico voor alle betrokken 

partners en gebruikers.
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Climate Neutral Building
CNB

Waarom innovatiepartnerschap?

• Vernieuwend, uitdagend en geeft nieuwe energie in vastgelopen onderwijshuisvestingsvraagstuk;
• Frisse scholen stelt de juiste vraag, de markt heeft op basis van onderzoek RVO moeite om de 

afspraken waar te maken;
• Sturen op Total Cost of Ownership gezamenlijk voor opdrachtgever, gebruiker en marktpartijen;
• Kansen inzake subsidies, BTW, Esco’s, fiscale regelingen gezamenlijk met markt uitwerken en 

beste oplossing kiezen;
• Selectie marktpartij op basis van samenwerkingsgerichtheid, duurzaamheid en innovatiekracht 

binnen maximaal budget;
• Combinatie van voordelen van verschillende aanbestedingsvormen (bouwteam, best value 

procurement, concurrentiegerichte dialoog, design, build maintain);
• Voorwaarde is wel dat het op de bestaande markt niet te koop is, juiste vraag formuleren om 

samen te mogen innoveren.

Eerste ervaringen innovatiepartnerschap

• Uitkomst marktconsultatie geeft aan dat partijen met vertrouwde partners een dergelijke vraag willen 
uitwerken in een consortium;

• In totaal zijn 15 inschrijvingen van consortia ontvangen;
• Hiervan zijn 3 consortia geselecteerd en heeft tijdens de procedure 1 partij zich teruggetrokken;
• Bij presentatie op UT Twente met Novel-T hebben 10 meest kansrijke innovaties zich gepresenteerd, 

waarbij er meerdere zijn geselecteerd om te onderzoeken in de Onderzoeks- en Ontwikkelingsfase;
• Keuze is gemaakt tussen twee uitstekende inschrijvingen en hiervan is consortium Klaassen groep met 

RoosRos architecten en Rouweler installatietechniek geselecteerd;
• De verliezer heeft aangegeven door te gaan met de voorstelde innovaties in andere projecten, de 

vraagstelling heeft hun geholpen deze oplossing te vinden;
• Februari 2018 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase gestart en worden de verschillende innovaties 

beoordeeld op hun meerwaarde voor het “zo natuurlijk als mogelijk” installatie concept.
• Planning is dat het voorlopig ontwerp zomer 2018 gereed is dat de bouw gerealiseerd is per 1-1-2020.

Voor meer informatie neem contact op met één van de volgende partners:

Gemeente Hof van Twente
Clemens Volker,  projecteider, c.volker@hofvantwente.nl

CNB Climate Neutral Building
Gert-Jan ten Hoor, procesmanager, gj.tenhoor@climateneutralbuilding.com

International Tender Services (ITS)
Ricardo Kreileman, jurist, kreileman@its-projects.nl

Pianoo 
Wesley Veekman, aanbestedingsexpert, wesley.veekman@rws.nl

INNOVATIEPARTNERSCHAP REALISEERT 
GROENE DROOM KINDCENTRA




