
  
 

Aan: Naam adviesbureau, ter attentie van, adres { …} 
  
Betreft: Offerte uitvraag {adviseur en opsteller outputspecificatie} 
  
{Plaatsnaam en datum} 
  
  
Geachte heer, mevrouw, { …} 
  
De gemeente { …} en het schoolbestuur { …} hebben het voornemen de 
onderwijshuisvesting  op locatie { …} te vernieuwen. De gemeente en het 
schoolbestuur zetten hierbij in op {nieuwbouw of renovatie} waarbij 
{gemeente of schoolbestuur} de rol van bouwheer op zich heeft 
genomen. In de huisvesting zullen meerdere functies worden 
ondergebracht, te weten { …}. 
 
De ambitie van de gemeente en het schoolbestuur { eventuele andere 
huurders noemen} is om maatschappelijke faciliteiten te herbergen die 
langdurig kwalitatief van een hoog niveau zijn. En dat op basis van de 
Economisch Meest Voordelige Aanbieding (EMVI). 
  
Uitvraag 

De gemeente en schoolbestuur zijn voor het project {…} op zoek naar een 
adviseur belast met het gedragen opstellen van de "outputspecificatie" 
(technische, ruimtelijke en functionele prestatie eisen) en het uitvoeren 
van de daarbij bijbehorende werkzaamheden. 
 
Visie en ambitie 

De gemeente en het schoolbestuur hebben hun afzonderlijke visie en 
perspectieven uitgesproken in een gezamenlijke ambitie ten aanzien van 
de onderwijshuisvesting. Het onderwijs zal de leidende functie zijn in het 
gebouw. 
  

Kernbegrip bij de ambitie 

(voorbeelden) 

Invulling (voorbeelden) 

    

Transparantie van het gebouw Binnen, buiten, gevel 

Duurzaamheid Materiaalgebruik, energie, budget 

Architectuur Inpassing omgeving, uitstraling 

Optimale leerprestaties kinderen 

faciliteren 

Binnenmilieu, licht 

Frisse scholen klasse {…} 

Beste verhouding tussen prijs en 

kwaliteit 

Optimale integratie van ontwerp, bouw, 

onderhoud, exploitatie en financiering. 

Flexibiliteit Bouwtechnisch, multifunctionaliteit 

… … 

 
Tabel 1: Voorbeeld overzicht ambities gemeente en schoolbestuur als referentie 
voor de uitvraag aan de markt. {in de tabel aangeven welke ambities voor 
gemeente en school van toepassing zijn} 



  
 

  
 
Een geïntegreerde projectaanpak 

Het project { ...}  is in voorbereiding. Er zijn studies uitgevoerd met 
betrekking tot de haalbaarheid, de kosten en naar de afweging van de 
meest geschikte wijze om de markt te benaderen (bijlage …). 
 
De opdrachtgevende partijen hebben besloten om met een geïntegreerd 
DB(F)M(O) {juiste variant aangeven} contract te werken. Deze 
geïntegreerde aanpak is voor de gemeente { ...} en het schoolbestuur { 
...} uitgangspunt met als doel binnen de beschikbare middelen tot de 
beste verhouding van prijs en kwaliteit te komen. En dat op basis van een 
goede risicoverdeling gebaseerd op de levenscyclus van de huisvesting 
(langere termijn). 
  
In een geïntegreerde aanbesteding zijn meerdere fasen (ontwerp, 
realisatie, onderhoud, beheer/exploitatie, financiering) uit het bouwproces 
geïntegreerd. Dit betekent dat in één keer meerdere projectfasen voor 
langere tijd aan de markt uitgevraagd. Het is een andere vraag aan de 
markt dan gebruikelijk. Zowel procesmatig, financieel, juridisch als op 
technisch gebied. Wat betreft het technisch deel worden eisen functioneel 
omschreven. Dat wil zeggen niet voorschrijven hoe een eis wordt ingevuld 
maar wat het moet kunnen in zogenaamde "outputspecificaties". Kortom; 
de beoogde prestatie benoemen in plaats van het voorschrijven van de 
oplossing. In bijlage { …} staat meer informatie over de geïntegreerde 
aanpak. 
  
Onze vraag aan u 

 
De gemeente en het schoolbestuur zijn op zoek naar een adviseur die 
zorg draagt voor het gedragen opstellen van de outputspecificatie voor 
het project { … }. Zie voor de complete tekst ook de eerder genoemde 
uitvraag. 
  
Daarbij hoort tevens: 

� Gelet op de keuze van een niet-traditionele bouworganisatievorm 
DBFMO { juiste variant aangeven} dienen onder auspiciën van de 
gemeente en het  schoolbestuur {een opdrachtgever 
aangeven} alle prestaties m.b.t. het ontwerp, de realisatie, het 
onderhoud en exploitatie vooraf door de opdrachtgever te worden 
vastgesteld. De hiervoor vast te stellen prestatiecriteria moeten 
vooraf beoordeelbaar en tijdens realisatie en na de 
realisatie, tijdens de onderhoud- en exploitatiefase, controleerbaar 
en afdwingbaar zijn. Dit stelt dus hoge eisen aan het selectieproces 
en het contracteren. U levert daartoe vanuit uw expertise input 
voor aan. 

� Onderdeel van de in te huren deskundigheid ten behoeve van het 
tot een goed einde brengen van dit project betreft het opstellen van 
de prestatie- en gunningscriteria t.b.v. het kunnen wegen en 
beoordelen van de kwaliteit en geschiktheid van de aangeboden 



  
 

exploitant. Voor de uit te voeren werkzaamheden wordt verwezen 
naar de bijlage. 

� Het verzorgen van intern draagvlak en intern kennisoverdracht aan 
de zijde van de opdrachtgever. 

 
De gemeentelijk projectmanager is verantwoordelijk voor het project en 
draagt zorg voor de begeleiding van het bestuurlijk, ambtelijke, en 
omgevingsgerichte proces rondom het project. U valt onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid en legt aan hem/haar verantwoording af. U bent 
vanuit uw rol verantwoordelijk voor het helder en gedragen tot stand 
komen van de outputspecificatie. 
  
Wij zoeken een kandidaat die voor een periode van { ...} tot { ...} voor 
circa {...} dagen per week beschikbaar is om bovenvermelde rol in te 
vullen. De genoemde periode is bekrachtigd door de gemeente en 
schoolbestuur. Hoewel in het project zich altijd onvoorziene 
omstandigheden kunnen voordoen is continuïteit voor de opdrachtgever 
van belang.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw aanbieding uit te brengen.  
  
In uw reactie treffen wij graag: 
  

1.           Een Curriculum Vitae van de aangeboden adviseur; 
2. Een beschrijving van: 

a. diens rol en ervaring met het opstellen en werken met 
outputspecificaties en/of andersoortige prestatiespecificatie; 

b. diens rol en ervaring met 1) geïntegreerde aanbestedingen 
en 2) innovatieve projecten waarbij nauw moest worden 
samengewerkt met andere disciplines en het verkrijgen van 
(bestuurlijk) draagvlak; 

3. Uw visie op deze opgave in de gemeente { ...} verwoord in 
een globaal  plan van aanpak voor de door u uit te voeren 
werkzaamheden op maximaal één A4; 

4. Uw visie op en een indicatie van de flexibiliteit van de 
planning van uw tijdsbesteding; 

5. Uw uurtarief, uw raming van de totaal benodigde 
tijdbesteding en een totale kostenraming. 

  
Uw kandidaat dient beschikking te hebben over eigen vervoer, eigen 
middelen voor mobiele telecommunicatie en een eigen (draagbare) 
computer { aangeven wat nodig is}. Binnen het gemeentehuis van { ...} 
kan in een werkplek worden voorzien { checken). De projectleider wordt 
geacht in principe op de afgesproken dagen op de werkplek aanwezig te 
zijn. Verrekening van de opdracht vindt plaats op basis van werkelijk 
bestede tijd, waarbij wij rekenen op flexibiliteit ten aanzien van de 
gemaakte raming van de tijdsbesteding. 
  
Na ontvangst van uw aanbieding zal op basis van het Curriculum Vitae en 
de prijsstelling een eerste selectie plaatsvinden. Na deze selectie zullen 



  
 

wij één of meerdere kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Op basis 
van de indruk uit het gesprek, het Curriculum Vitae, de prijsstelling en 
overige criteria zal een keuze worden gemaakt. 
 
Wij maken u erop attent dat de selectie zal plaatsvinden via een weging 
van criteria, maar dat tevens de beoordeling van de potentiële 
samenwerking (de “match”) tussen partijen een belangrijke rol zal spelen. 
 
 

Criteria (voorbeeld) Weging in % (voorbeeld) 

Prijsstelling en ureninzet 30 
CV (relevante ervaring en kennis) 30 
Plan van aanpak en visie 25 
Beoordeling van de potentiële 
samenwerking 

15 

 Totaal: 100 
 
Tabel 2: Beoordelingscriteria en weging. { De criteria en weging zijn indicatief} 

 
Wij verzoeken u om uw aanbieding uiterlijk { datum en tijd } schriftelijk 
uit te brengen en tevens per e-mail te verzenden aan { naam, 
emailadres}. U kunt de offerte sturen aan { naam, adresgegevens }. 
Mocht u vragen hebben over de inhoud en/of de procedure van deze 
offerte uitvraag dan kunt u contact opnemen met { naam, functie, 
telefoonnummer}. 
  
Op de opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente { 
...} van toepassing. U kunt deze inkoopvoorwaarden inzien op { ...}. 
  
Hoogachtend, 
  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente { ...}, 
Het schoolbestuur { ...}  
namens hen, 
 
 
 
 
 
 
 
{ Naam, functie/bevoegd gezag, ondertekening } 
 
 
Bijlage 1: Overzicht van de werkzaamheden; 
Bijlage 2: De gekozen aanbestedingsvorm en de rol van de 
outputspecificatie 
Bijlage 3: Beoogd organisatiemodel 



  
 

BIJLAGE 1: Overzicht van de werkzaamheden project { …} 
 
Realiseren van de outputspecificatie: 

- Het vertalen van de ambitie van de opdrachtgever(s) met 
betrekking tot de huisvesting vanuit het ambitiedocument; 

- Het in het project betrekken en integreren van de ambities van de 
overige gebruikers m.b.t. de huisvesting; 

- Opstellen van de outputspecificatie voor het project (technische, 
ruimtelijke functionele prestatie eisen); 

- Het in de aanbestedingsprocedure bijstaan van de opdrachtgever 
richting gegadigde opdrachtnemer teneinde de beoogde ambitie en 
outputspecificaties zo goed mogelijk te realiseren; 

- Het borgen van de kwaliteit outputspecificatie en de vertaling op 
weg naar gunning van de onderwijshuisvesting; 

- Het bijstaan van de opdrachtgever bij het tot stand komen van een 
kwaliteitsplan opdrachtgever – opdrachtnemer welke procedures en 
normen hanteert t.a.v. het bewaken van de toekomstige kwaliteit 
van de huisvesting; 

- … 
 
Projectorganisatie: 

- Het samenwerken met gemeente, schoolbestuur en andere 
gebruikers bij het opstellen van de outputspecificatie. 

- Het afstemmen met de overige disciplines (financieel, juridisch, 
proces) binnen het project waarbij uitgangspunt is dat iedere 
discipline evenzeer van belang is; 

- Het afleggen van verantwoording ten aanzien van werkwijze en 
voortgang aan de opdrachtgever { … }; 

- … 
 
Kennisoverdracht: 

- Het verzorgen van kennisoverdracht naar de opdrachtgever over 
het werken met outputspecificaties; 

- Het borgen van kennisoverdracht richting de opdrachtgever t.a.v. 
keuzes en afwegingen binnen het project die van nut kunnen zijn 
op toekomstige ontwikkelingen rondom het project; 

- Het vastleggen van de geschiedenis van het project c.q. het 
vastleggen van de achtergrond van keuzes bij de outputspecificatie; 

- … 



  
 

BIJLAGE 2: De gekozen aanbestedingsvorm en de rol van de 
outputspecificatie 
 
 
 
Het gedachtegoed van geïntegreerd aanbesteden; 

 
Bij een geïntegreerde aanbesteding worden meerdere fasen uit het 
bouwproces integraal aan de markt uitgevraagd. In figuur 1 staat het 
bouwproces schematisch weergegeven met daarin de toedeling van  
verantwoordelijkheden. De ‘Build’ staat voor een traditionele 
aanbesteding. 
 
 

Projectfase 
 
 

Contractsvorm 

 
programma 

 
ontwerp 

 
realisatie 

 
onderhoud 

 
financiering 

 
exploitatie/ 
beheer 

Build             

D&B             

DBM             

DBFM             

DBFMO             

 
    Verantwoordelijkheid opdrachtnemer 
    Verantwoordelijkheid opdrachtgever 

 
Figuur 1: bouwproces en verantwoordelijkheden. 

 
Voor de opdrachtgever is het belangrijk om een zo optimaal mogelijke 
balans te krijgen tussen prijs en kwaliteit. Het toedelen van (project-) 
risico’s aan de partij, opdrachtgever of opdrachtnemer, die het risico het 
best kan dragen. De opdrachtgever stuurt hierbij op de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving. De risicoverdeling wordt naar de 
levensduurkosten en het beschikbare budget zoveel mogelijk 
geoptimaliseerd teneinde zoveel mogelijk waar voor je geld te krijgen 
(value for money). Geïntegreerde contracten worden voor langere tijd 
aangegaan, de invulling van de samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer neemt hierbij een belangrijke plek in. 
 
De mogelijke door de opdrachtgever gekozen 

bouworganisatievorm; {aangeven welke aanbestedingsvorm} 

 
DBM (Design, Build, Maintain) 
 
Bij een DBM aanbestedingsvorm worden ontwerp, bouw en onderhoud in 
één keer, geïntegreerd, aan de markt uitgevraagd. Naast het verkrijgen 



  
 

van meerwaarde is het doel is om zo een betere afstemming te krijgen 
tussen deze verschillende fasen in het proces. Zo kan al tijdens het 
ontwerp rekening worden gehouden met de gevolgen voor het onderhoud. 
Door een marktpartij daar ook (langdurig) verantwoordelijk voor te maken 
hoop je creatieve oplossingen te creëren. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van duurzame materialen die minder onderhoudsgevoelig zijn.  
 
DBMO (Design, Build, Maintain, Operate) 
 
Bij een DBMO aanbesteding is ook de exploitatie (of delen ervan) bij de 
uitvraag betrokken. Van onderdelen als schoonmaak, energie, ICT 
infrastructuur, reproductie, installaties, klein onderhoud, catering, beheer 
en mogelijke commerciële activiteiten wordt bekeken welke het best 
uitbesteed kunnen worden. Er valt een onderscheid te maken tussen 
gebouwgebonden en niet gebouwgebonden onderdelen van de exploitatie. 
 
DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) 

 
Bij een DBFMO is ook de financiering onderdeel van de uitvraag aan de 
markt. Dit maakt deze vorm wezenlijk anders. De markt, veelal in een 
consortium, trekt zelf financiering aan en moet deze aflossen. De 
geldverstrekker ziet toe dat de aflossing naar behoren loopt. Daarom wil 
het consortium zoveel mogelijk creativiteit kunnen stoppen teneinde 
binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders langdurig de prestatie 
te kunnen leveren. Daarvoor is ruimte in de eisen nodig (aangeven van de 
gewenste prestatie in plaats van oplossing van een eis). Op basis van 
tevoren afgesproken prestatie-eisen of beschikbaarheideisen betaalt de 
opdrachtgever periodiek een vergoeding voor de geleverde prestatie. 
Wordt de prestatie niet (verminderd) geleverd dan volgt een korting. 
 
Outputspecificatie 

Het werken met outputspecificaties is belangrijk bij een geïntegreerde 
aanbesteding aangezien daar de ruimte voor de marktpartij wordt 
bepaald. Des te meer ruimte wordt gelaten (bijv. in het bestemmingsplan, 
technische/esthetische eisen) des te meer ruimte om het project zo 
optimaal mogelijk in te richten. Daarom wordt in een outputspecificatie 
gezegd ‘wat’ het moet kunnen (prestatie) in plaats van ‘hoe’ het ingevuld 
moet worden (oplossing). 
 
Door de langere contractduur zijn er meer terugverdienmogelijkheden 
voor in principe hogere investeringen aan de voorkant. Je kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan het investeren in duurzame materialen die op 
lange termijn minder onderhoud vergen. 
 
 
Relevante documenten voor het project 

 
{ Aangeven welke documenten beschikbaar zijn. Voorbeeld: 
haalbaarheidsstudie, IHP, ambitiedocument, PPC, enz.} 



  
 

BIJLAGE 3: Beoogde organisatie project 
 
Aangeven { …}: 

- De organisatie van de opdrachtgever; 
- Besluitvormingsproces en verantwoordingslijnen (hiërarchie) bij de 

opdrachtgever; 
- De projectorganisatie in een organogram; 
- … 

 
Besluitvorming en organisatie opdrachtgever { hiërarchie invullen naar 
gelang de situatie }: 
 

- De wethouder is politiek verantwoordelijk; 
- De { gemeente of school } vervult de rol van bouwheer; 
- Het project { staat buiten of valt binnen } de 

lijnverantwoordelijkheid van { gemeente of school }; 
- De projectleider legt verantwoording over het project af aan het 

bevoegd gezag (wethouder/gemeentesecretaris/directeur, …); 
- De trekkers van de diverse onderdelen leggen verantwoording af 

aan de projectleider; 
- De trekker van een onderdeel is verantwoordelijk voor de 

voortgang, kwaliteit, bemensing en eventueel het budget van 
zijn/haar onderdeel; 

- … 
 
Voorbeeld organogram projectorganisatie: 
 

 

 

Projectleider 
 

Onderdeel: 
Output- 

specificatie 

Onderdeel: 
Financieel- 
economisch 

Onderwerp 1: 
Architectuur en 

ontwerp 

Ondersteuning: 
Secretariaat 

Communicatie 
Controller 

Onderwerp 2: 
Eisen 

Onderwerp 3: 
X 

Onderdeel: 
Juridisch en Inkoop 

 


