
INTERVIEW BAS OOSTEROM

‘Aanbesteden is vooral logisch nadenken’

Als hoofdjurist van ABZ (Bureau Aanbestedingszaken) 
krijgt Oosterom vooral te maken met bijzondere aanbeste-
dingsprojecten. Uitgangspunt daarbij is wat hem betreft: 
wat kunnen we en wat mogen we. De wet is op zich strikt 
en duidelijk maar we kunnen vanuit de angst om fouten te 
maken wel eens te voorzichtig doen. Zo kun je bijvoorbeeld 
te zware eisen stellen en krijg je misschien niet de beste 
aanbieding die je had kunnen krijgen.

Lange tijd is de verhouding tussen de Gemeente als opdracht-
gever en de markt als opdrachtnemer er één geweest als 
bepaler en uitvoerder. Er zit echter veel meer expertise in de 
markt. 
 
Strategische keuzes

Het Convenant is een afspraak die we als gemeente of 
opdrachtgever hebben gemaakt met MKB bedrijven met als 
doelstelling om over de projecten heen elkaar te helpen. Als 
Gemeente kunnen we niet alles meer zelf en willen we ook 
niet meer alles zelf. We moeten nog wel zelf de strategische 
keuzes blijven maken en zorgen dat we de markt kunnen be-
oordelen. Maar we moeten naar een vorm van samenwerking 
waarbij ieder zijn eigen rol speelt. 

Samenwerken is echter meer dan goed met elkaar om kunnen 
gaan. Ook moet helder zijn wie wat doet. Duidelijke afspraken 
maken en elkaars belangen kennen. Begrip, elkaar helpen 
maar ook een goed escalatiemodel. Dat is ook samenwerken. 
Respect en vooral vertrouwen zijn daarbij essentieel.  Ooster-
om daarover:  
‘Dat vertrouwen moet er zijn, maar je kunt het ook min of 
meer afdwingen door transparante procedures en zorgvuldige 
verslaglegging.’

“Samenwerken en vroegtijdig expertise uit de markt bij 
een project betrekken. Dat is het gedachtengoed dat we 
concreet willen maken. Vandaar ook de pilotprojecten met 
de bedoeling om mensen in een andere stand te krijgen.”

Samenwerken en expertise vroegtijdig inzetten bij projecten, 
gecombineerd met de behoefte die er was om de rioolopgave 
structureel in de markt te zetten, leidde tot Stadse Werken.

‘Het was elk jaar weer spannend of de 40km gehaald zou  
worden, met als gevolg aanbestedingen tussendoor,  
onderhands terwijl het eigenlijk openbaar moest etc.’

Commerciële zekerheid 

Het gedachtengoed van het Convenant kon hier een plek 
gegeven worden. 
Tien aannemers werden geselecteerd voor een duurzame  
samenwerking. In de Raamovereenkomst worden de  
projecten over die aannemers verdeeld. 
‘Bijzonder is dat we voordat de uitvoering start al een  
aannemer aan een project koppelen op basis van de raming 
die we op dat moment hebben.   
Zodra de voorbereiding van een project start wordt de aanne-
mer al betrokken bij de voorbereidingen van het traject.  
De aannemer heeft dus de commerciële zekerheid dat hij  
de uitvoering gaat doen maar moet ook dat wat hij in het 
voortraject roept waarmaken.’
 
Bij Stadse Werken is het zo dat hetgeen je aan de voorkant 
bespreekt duidelijk is zodra de uitvoering start. De kans op 
verrassingen is daarmee heel laag. 
De kern: je weet welke aannemer het gaat doen als je aan de 
voorbereiding begint. De aannemer wordt geprikkeld om 
mee te denken en proactief te zijn. Hij kan bijvoorbeeld in zijn 
eigen planning rekening houden met het project. 

Bouwteamgedachte 

Rioolaanleg is een duidelijk afgebakende opgave (meerjarig 
en grootschalig). Vandaar dat een Raamcontract in deze vorm 
mogelijk was. Voor specifieke projecten kun je ook expertise 
inbrengen in een vroeg stadium. De vraag is dan hoe je dat 
in de contractvorm gaat regelen. Bij het Convenant past de 
Bouwteamgedachte. Het ontwerp valt onder de verantwoor-
delijkheid van de opdrachtgever maar de aannemer is erbij 
betrokken. 

Bas hoopt en verwacht dat door de ervaring met Stadse Wer-
ken de convenantgedachte meer gemeengoed zal worden. 
Veel convenantprojecten waren rioolprojecten dus zal er 
misschien een afname zijn. Werkwijze en doelstelling zijn het-
zelfde, projecten die niet onder Stadse Werken vallen komen 
in de convenantstructuur. 

‘Convenant en Stadse Werken kunnen prima naast elkaar 
bestaan, ze versterken elkaar zelfs!’, aldus Bas.

 Tot slot geeft Bas Oosterom zijn visie op de toekomst:
‘Ik weet ook wel dat er een wereld zit tussen weten dat het 
anders moet en anders doen. Dat kost veel energie. 

We hebben te maken met een grote organisatie met veel 
vastgelegde processen en dat maakt het niet makkelijk. Maar 
laat je niet beperken en denk aan de vier grondbeginselen van 
een goede aaanbesteding: gelijke behandeling, transparantie, 
objectief en proportioneel (geen onredelijke eisen en voor-
waarden). Aanbesteden is vooral logisch nadenken.’ 

https://buitenwerk-rotterdam.nl/
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