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Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!
 

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. 
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Wat hebben we ervan geleerd?
  Effectieve samenwerking steunt op het benutten van elkaars sterke kanten. Aan het begin van het project is een 
taakverdeling opgesteld gericht op de inzet hiervan. Zo was er ruimte voor proactief handelen. 
  Een open begroting als onderdeel van het aanbiedingspakket heeft veel toegevoegde waarde. De aansluiting 
van de begroting op het uit te voeren pakket is zo inzichtelijk en maakte een afzonderlijke technisch inhoudelijke 
beschrijving van het project overbodig.
  Het samen optrekken in het communicatieproces naar de omgeving is goed bevallen. Vanwege de benodigde 
korte uitvoeringstijd is ook veel geïnvesteerd in de voorbereiding, in het omgevingsmanagement en de  
verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering.
  Hoe zorgvuldiger de voorbereiding, hoe kleiner de kans op verrassingen. Dan is een geringere inzet van directie-
voering en dagelijks toezicht mogelijk. Essentieel hierbij is de kwaliteitsverantwoordelijkheid van de aannemer. 
Er moet dan ook worden voorzien in een kwaliteitsplan, analoog aan het toetsings- en acceptatieplan volgens de 
Uniforme Algemene Voorwaarden voor geïntegreerde contracten.

Wat is er aangepakt
In de periode van juni t/m oktober 2014 zijn de bovengrondse blackspots heringericht. De omvang van het  
project was € 231.176. Het werd via een enkelvoudige procedure aanbesteed.

Wat zijn de resultaten?
 Transparante, open samenwerking met goede onderlinge verstandhouding.
 Kwalitatief goed werk met een vlekkeloze oplevering.
 Zeer snelle uitvoering van twee weken.
 Geen klachten uit de omgeving.
 Geen meerwerk.
 Social return goed ingevuld, boven 5%-norm.
  In het aangeboden pakket is extra toegevoegde waarde geleverd zowel voor pakketinhoud als  
omgevingsmanagement.
  De completere dienstverlening van de aannemer heeft de projectinspanning van de opdrachtgever 
 teruggebracht.


