
Een wereld in verandering vraagt om 
professioneel opdrachtgeverschap
Projecten worden steeds ingewikkelder. Daarnaast wordt de omgeving waarin we projecten realiseren 
steeds complexer. Het multidisciplinaire karakter en de grootte ervan, vormen voor de civieltechnische 
ingenieur én de opdrachtgever een steeds grotere uitdaging. De risico’s op interne en externe raak-
vlakken lopen uiteen. Daar liggen veel kansen.

Marktpartijen steeds belangrijker in de samenwerking

Daarom zijn opdrachtgevers steeds meer bezig met professioneel opdrachtgeverschap. In de complexe infrastructurele 
werken kunnen marktpartijen al in een vroeg stadium van een project op een professionele en creatieve manier bijdragen. 
Daarnaast heeft de opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van het werk.

Publiek-private samenwerking

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende 
ambities:

  door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
  innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
  hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
  de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
  het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
  het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in 
Rotterdam te maximaliseren.  

Beide partijen hebben vijf speerpunten geformuleerd en omarmd:

  Social Return.
  Halftime, oftewel verkorting van de doorlooptijd van projecten. Niet alleen door tijd maar ook door  
slimme toepassingen.  
  Duurzaamheid. 
  Omgevingsmanagement.
  Total Cost of Ownership, wat betrekking heeft op levensduur of exploitatiekosten.



Hoe doen we dat?

In een periode van 5 jaar, tussen januari 2014 en januari 2019 starten we 
minimaal 25 pilotprojecten. 

5 projecten zijn al opgeleverd:

 Josselin de Jonglaan Noord 2
 Josselin de Jonglaan Zuid
 Tienmorgenseweg 
 Zuiderkruis
 Wagenaarlaan

Projecten in uitvoering in 2016:

 Breedveldsingel eo
 Rozenlaan Noord
 Doklaan
 Bruinissestraat
 Koedoodstraat
 Waterpas-/Landmeterstraat

Projecten in voorbereiding:

 Skatepark Hoogvliet
 Boszoom

In onderzoek als mogelijk convenantproject:

 Architectenbuurt
 Van Vollenhovenstraat
 Sloop bunker Coolsingel
 Prins Alexanderlaan
 Zevenkampse Ring
 Grote Beer
 Rivierenbuurt
 Capelseweg
 Het Lage Land
 Almondestraat/Almondepad/Antoniestraat
 Meckelenburgstraat

Waarom doen we dit?

Deze manier van werken leidt tot meer transparantie, wat leidt tot een  
betere samenwerking en een betere beheersing van een project. Dit levert 
voor alle betrokken partijen winst op in termen van tijd, geld. Bovendien 
leidt een betere samenwerking, en dat is ook heel belangrijk, tot meer werk-
plezier.

Meer weten?

Natuurlijk wil je nog veel meer weten over deze uitdagende samenwerking!  
Bezoek de website of neem contact op met Henriëtte Edens, 
hg.edens@rotterdam.nl, 06 535 10 337. 


