WEGWIJZER
inkooptoolbox renovatieversneller
De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat
begeleiding, kennis en subsidie biedt aan corporaties en aanbieders. Partijen die de
handen ineenslaan om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen . Zo
brengen we samen een beweging op gang die bijdraagt aan een beter klimaat. Aan dit
programma hebben zich meerdere partijen gecommitteerd. Meer informatie vind je via de
www.derenovatieversneller.nl

maart 2021

Disclaimer
Deze wegwijzer maakt deel uit van de Inkooptoolbox Renovatieversneller, gepubliceerd op
de website De Renovatieversneller. De Inkooptoolbox Renovatieversneller is met zorg en
aandacht opgesteld. Er kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het
moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds
juist is. De gebruikers van de Inkooptoolbox Renovatieversneller zijn zelf verantwoordelijk
voor de juiste toepassing. De gebruikers van de Inkooptoolbox Renovatieversneller kunnen
er daarom geen rechten aan ontlenen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor
schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de Inkooptoolbox Renovatieversneller in
geheel of in delen is toegestaan. De Inkooptoolbox Renovatieversneller kan gewijzigd,
verwijderd of opnieuw geplaatst worden zonder enige voorafgaande mededeling.
De Inkooptoolbox Renovatieversneller bestaat uit een aantal modellen en deze wegwijzer.
Gebruikers moeten de modellen – in onderlinge samenhang – invullen en aanpassen naar
hun eigen, specifieke situatie. Gebruikers wordt aangeraden goed na te gaan of zij
beschikken over de juiste competenties. Gebruikers kunnen advies inwinnen bij en
ondersteuning krijgen van het programma De Renovatieversneller en Aedes.
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1. Inleiding
1.1.

Aanleiding

In Nederland staan ongeveer 2,4 miljoen huurwoningen die eigendom zijn van een
woningcorporatie. Jaarlijks bouwen woningcorporaties enkele tienduizenden nieuwe sociale
huurwoningen: ongeveer één procent van de totale voorraad. Sinds enige jaren worden bij
nieuwbouw aan vraag- en aanbodzijde grote stappen gezet op het gebied van samenwerking,
standaardisatie en vraagbundeling. Dit heeft een positief effect op de betaalbaarheid.
Vergelijkbare ontwikkelingen zijn nog niet of althans niet in dezelfde mate zichtbaar bij renovaties.
De potentie is echter enorm: bij renovatie gaat het immer over veel meer woningen.
De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat bestaat uit
begeleiding, kennis en subsidie. Het is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes, Techniek Nederland, Koninklijke
OnderhoudNL en Bouwend Nederland. Daarnaast werkt De Renovatieversneller samen met de
andere initiatiefnemers vanuit het Klimaatakkoord zoals de Woonbond en met verschillende
kennis- en netwerkpartners. Met De Renovatieversneller wordt beoogd kostenreductie te
realiseren over de hele renovatieketen door een eerste brede marktintroductie van standaard
maatregelenpakketten te stimuleren in renovatieprojecten waarbinnen vraagbundeling,
standaardisatie, ketensamenwerking en industrialisatie plaatsvinden.
De doelen van het programma De Renovatieversneller zijn:
• opschaling en creëren van een meer continue vraag naar integrale energierenovaties naar
aardgasvrij of aardgasvrij-ready, doordat grote verhuurders overgaan op vraagbundeling en
gezamenlijke inkoop;
• toepassing van vernieuwende methodieken van samenwerking en contractering gebaseerd
op functionele eisen en lopend over de gehele levensduur van de woning met geborgde
(energie)prestaties;
• een brede marktintroductie van gestandaardiseerde maatregelenpakketten die de
experiment- en demonstratiefase reeds doorlopen hebben;
• kostenreductie door standaardisatie van innovatieve renovatie-aanpakken, efficiëntere
ketensamenwerking en industrialisatie van het productieproces.
De Renovatieversneller richt zich zowel op het stimuleren en organiseren van productinnovatie en
ketensamenwerking als op verandering van de wijze waarop woningcorporaties hun vragen aan de
markt formuleren. Deze inkooptoolbox is één van de eerste stappen van een kennis - en
leerprogramma.

1.2.

Doel en doelgroep

De inkooptoolbox beoogt woningcorporaties een vertrekpunt te bieden waardoor zij een
gezamenlijke vraag (nog) beter kunnen formuleren waardoor renovaties kostenefficiënter,
sneller en met een hogere kwaliteit worden uitgevoerd.
De inkooptoolbox richt zich op het samenspel van woningcorporaties, sociale huurwoningen en
energierenovaties. Dit betekent niet dat delen van de inkooptoolbox niet bruikbaar zijn voor
andere opdrachtgevers, andere gebouwen en andere typen projecten. De inkooptoolbox is er
echter niet specifiek voor geschreven.
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De doelgroep van de inkooptoolbox zijn de medewerkers van woningcorporaties die rechtstreeks
bij de inkoop betrokken zijn, zoals medewerkers van de afdelingen onderhoud, inkoop en vastgoed.
Zij zijn het die met het grootste deel van de documenten aan de slag zullen gaan. Voordat het zover
is, zijn echter strategische besluiten nodig. De delen van de inkooptoolbox die betrekking hebben
op het voortraject – de fase waarin de kaders worden gesteld en de belangrijkste keuzes worden
gemaakt – zijn dan ook mede bedoeld voor MT-leden en bestuurders van woningcorporaties.
Hoewel het begrip niet letterlijk terugkomt in de doelstelling, gaat de inkooptoolbox over
inkoopsamenwerking. Inkoopsamenwerking is het bundelen en/of delen van informatie en
expertise, hulpmiddelen en/of volume op het gebied van inkoop met als doel het behalen van
voordeel voor alle deelnemende organisaties 1. Inkoopsamenwerking is dus meer dan het
samenvoegen van opdrachten om met een grotere inkoopkracht betere condities (prijs en
kwaliteit) voor elkaar te krijgen. Inkoopsamenwerking kan ook bestaan uit het delen van informatie
en expertise, waardoor woningcorporaties van elkaar leren, elkaar behoeden voor fouten die
elders al zijn gemaakt, tijd besparen etc. Daarnaast kan inkoopsamenwerking gaan over het
inzetten en delen van resources (mensen en hulpmiddelen, zoals software).
PIANOo heeft de publicatie In drie stappen naar een inkoopsamenwerking (maart 2018)
uitgebracht. Deze publicatie richt zich op gemeenten, maar bevat ook voor
woningcorporaties relevante informatie.
Deze inkooptoolbox gaat uit van het formuleren van een gezamenlijke vraag in de betekenis van
het daadwerkelijk samenvoegen van opdrachten van verschillende woningcorporaties tot een
grotere, congruente opdracht. Vraagbundeling en vraagharmonisatie dus. Grote delen van de
inkooptoolbox zijn echter ook bruikbaar voor inkoopsamenwerkingen die niet leiden tot
daadwerkelijke gezamenlijke inkoop, maar slechts tot gezamenlijke voorbereiding.
Deze wegwijzer maakt woningcorporaties die met de inkooptoolbox aan de slag willen, wegwijs in
de structuur en samenhang: wat kun je met de inkooptoolbox en hoe pas je hem op de juiste
manier toe? De documenten in de inkooptoolbox zijn specifiek ontwikkeld voor de inkooptoolbox.
De inkooptoolbox verwijst ook door naar een aantal bestaande documenten, die buiten het kader
van De Renovatieversneller door derden zijn opgesteld. Deels zijn dit bestaande handreikingen en
leidraden, die op bepaalde aspecten dieper ingaan dan deze wegwijzer. En deels zijn het bestaande
modellen, waarbij de inkooptoolbox aansluit.
Het werken met de inkooptoolbox is niet een kwestie van het invullen van de documenten bij de
stippellijntjes. Kennis en ervaring zijn nodig. Deze wegwijzer benadrukt dit op deze plaats én in een
aantal vervolghoofdstukken. Het gaat onder meer om procesmatige en inhoudelijke kennis van en
ervaring met (energie)renovaties en contractvormen. En daarnaast om begripsvaardigheden, in het
Engels soft skills genoemd. Om tot een succesvolle inkoopsamenwerking te komen is het echter
niet nodig om alles al een keer gedaan te hebben en alle aspecten al volledig te beheersen. En het
is ook niet nodig om al eerder aan inkoopsamenwerking te hebben gedaan: een portie gezond
verstand én de wil om er een succes van te maken zijn een meer dan goede basis. Wanneer
woningcorporaties niet over voldoende kennis, ervaring en/of vaardigheden beschikken, kunnen zij
hiervoor onder meer aankloppen bij De Renovatieversneller en bij Aedes. Naast een
subsidieregeling voor de daadwerkelijke (energie)renovatie omvat De Renovatieversneller een
regeling op grond waarvan samenwerkende woningcorporaties in aanmerking komen voor
kosteloze begeleiding in het voortraject. Om in aanmerking te komen voor de subsidie en de
1

Schotanus, F. (2004). Unfair Division of Gains under Equal Price in Cooperative Purchasing.
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begeleiding moeten woningcorporaties aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn in de
betreffende regelingen opgenomen.
Tenslotte: de inkooptoolbox beoogt niet een alomvattend compendium te zijn voor alle aspecten
die relevant (kunnen) zijn voor renovatieopgaven op basis van een inkoopsamenwerking. De
nadruk ligt op de eerste fases van de opgave, waarin de inkoopsamenwerking wordt geïnitieerd en
vormgegeven, en waarin wordt aanbesteed. Niettemin komen ook de latere fases aan de orde, zij
het minder uitgebreid.

1.3.

Totstandkoming

De inkooptoolbox is een initiatief van De Renovatieversneller. De inkooptoolbox is tot stand
gekomen in een werkgroep, die ideeën heeft aangereikt en conceptversies heeft beoordeeld.
Binnen de werkgroep heeft Brink de inkooptoolbox geschreven. De werkgroep bestond uit:
• mr. K. (Karen) Sanderse, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• ir. N. (Niels) van Ommen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• ir. R. (Remko) Zuidema, Aedes
• drs. M. (Maarten) Georgius, Aedes
• G. (Gaby) van der Peijl BA, Aedes
• G. (Gwen) van der Drift BA, Brink
• J. (Julia) Delemarre MSc, Brink
• ir. drs. J. (Jasper) Ponte, Brink

1.4.

Koppeling met de Renovatieversneller

Deze wegwijzer verwijst in verschillende hoofdstukken naar De Renovatieversneller. De
Renovatieversneller, inclusief de subsidieregeling, is reeds operationeel, maar het programma zal
zich de komende jaren blijven ontwikkelen. Indien in het programma De Renovatieversneller
aanpassingen worden gedaan die invloed hebben op de inkooptoolbox in het algemeen en deze
wegwijzer in het bijzonder, worden de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en worden (delen
van) de inkooptoolbox opnieuw uitgegeven.

1.5.

Leeswijzer

Na deze inleiding gaat de wegwijzer verder met de opzet en inhoud van de inkooptoolbox
(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 tot en met 6 komen de fases in het inkoopproces aan de orde: het
voortraject, de aanbesteding, de uitvoering en de evaluatie. Hoofdstuk 7 gaat in op de organisatie
van inkoopsamenwerking. Hoofdstuk 8 tenslotte licht de documenten waaruit de inkooptoolbox
bestaat, kort toe.
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2. Opzet en inhoud
Inkoopsamenwerking gaat, zoals het begrip aangeeft, over het samenwerken aan inkoop. Inkoop is
het proces van kopen van werken, leveringen of diensten. Bij inkoop staat het perspectief van
degene die inkoopt centraal. Inkoopprocessen kunnen worden verdeeld in fases. Een door
woningcorporaties veel gehanteerde indeling van het inkoopproces is die van Aedes2. De indeling is
gebaseerd op een model van Van Weele en kent vier fases: voortraject, aanbesteding, uitvoering
en evaluatie. Hij gaat uit van een opdrachtgever die zijn vraag specificeert en daarna een aanbieder
zoekt en contracteert. De opdrachtgever heeft dus de regie over het inkoopproces en benadert de
aanbieder(s).
De Renovatieversneller kent vier processtappen. In tegenstelling tot de indeling van Aedes zijn de
processtappen uit De Renovatieversneller niet bedoeld om een inkoopproces te schematiseren,
maar om deel te nemen aan het programma De Renovatieversneller en inzichtelijk te maken welke
ondersteuning hierbij te krijgen is. De volgende afbeelding laat zien hoe de fases en processtappen
zich tot elkaar verhouden.

De processtappen verkennen en concretiseren van De Renovatieversneller zijn – in relatie tot
fasering van Aedes – afwijkend weergegeven. In beide processtappen zitten elementen die in het
model van Aedes op verschillende momenten in het inkoopproces en in een verschillende volgorde
kunnen plaatsvinden. De Renovatieversneller houdt bijvoorbeeld óók rekening met een scenario
waarin de woningcorporaties al een opdrachtnemer hebben geselecteerd en eventueel
gecontracteerd, terwijl de specificaties nog moeten worden opgesteld en de manier van
samenwerken verder moet worden onderzocht en uitgewerkt. Daarnaast houdt De
Renovatieversneller rekening met scenario’s waarin aanbieders zelf woningcorporaties benaderen
met standaard maatregelenpakketten; de regie ligt dan dus meer bij de aanbieders. Omdat de
inkooptoolbox gaat over inkoop, sluit de opzet van de inkooptoolbox en van deze wegwijzer aan bij
de fasering die Aedes gebruikt en waarbij de regie initieel bij de woningcorporaties ligt.
2

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkoopproces.html
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Na dit hoofdstuk wijdt de wegwijzer aparte hoofdstukken aan de fases voortraject, aanbesteding,
uitvoering en evaluatie. Binnen de vier fases onderscheidt deze inkooptoolbox acht stappen. De
fases en stappen zijn schematisch weergeven in de volgende afbeelding. In de afbeelding hebben
de acht stappen een groene kleur. Voor overeenkomsten is een lichtblauwe kleur gebruikt.
(Andere) documenten die deel uitmaken van de inkooptoolbox hebben een bruingrijze kleur.

Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde is geweest, ligt de nadruk in deze inkooptoolbox op de fases
voortraject en de aanbesteding, omdat de regie in deze fases bij de woningcorporaties ligt: in deze
fases leggen zij de basis voor het gehele proces én kunnen ze de meeste invloed uitoefenen.
Uitgangspunt van de inkooptoolbox is dat de regie in de fase uitvoering bij een opdrachtnemer
-7-

komt te liggen. Dit wordt later in de wegwijzer toegelicht. De fase evaluatie is belangrijk, maar
vergt in het kader van deze inkooptoolbox minder toelichting.
Na de vier fases uit het inkoopproces gaan twee hoofdstukken in op de aspecten organisatie en
documenten. Het hoofdstuk organisatie is wat meer naar het einde opgenomen, omdat de inhoud
dan naar verwachting beter beklijft. Het hoofdstuk documenten bevat een korte toelichting op alle
documenten die samen met deze wegwijzer de inkooptoolbox vormen.
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3. Voortraject
In de fase van het voortraject nemen woningcorporaties het initiatief voor de
inkoopsamenwerking, werken zij de kaders uit en zetten zij de samenwerking
daadwerkelijk op poten. Het voortraject is onder andere gericht op de toetsing of
woningcorporaties ongeveer hetzelfde vertrekpunt hebben en dezelfde doelen
nastreven. Als dit niet het geval is, wordt samenwerken een stuk moeilijker. Het
voortraject bestaat uit 3 stappen, waarin eerst drie voorwaarden (stap 1) en drie
hoofdvragen (stap 2) centraal staan. Daarna volgt de uitwerking (stap 3). Indien
woningcorporaties concluderen dat samenwerken zinvol is, sluiten zij in de loop van
het voortraject een intentieovereenkomst af. Het voortraject eindigt met de
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Dit hoofdstuk licht de stappen in
het voortraject toe. De volgende documenten die bij het voortraject horen, maken deel
uit van deze inkooptoolbox: de praatplaat, de inkoopsamenwerkingsscan, het
strategiedocument, de intentieovereenkomst, het inkoopplan en de
samenwerkingsovereenkomst. Een toelichting op deze documenten is opgenomen in
het hoofdstuk Documenten.
Het is belangrijk dat inkoopsamenwerkingen zorgvuldig tot stand komen en dat alle stappen in een
logische volgorde worden gezet. Inkoopsamenwerking begint immers niet met het schrijven van
een aannemingsovereenkomst. De volgorde van de stappen in het voortraject en de aanbesteding
is niet in beton gegoten: er zijn meerdere routes die tot een inkoopsamenwerking kunnen leiden.
Woningcorporaties die voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van
inkoopsamenwerking, kunnen van de geschetste route afwijken.

3.1.

Drie voorwaarden (stap 1)

Om een succesvolle inkoopsamenwerking tot stand te laten komen, zijn er drie voorwaarden, die te
maken hebben met bestuurlijk draagvlak, vergelijkbaarheid van de (renovatie)opgave en
concessiebereidheid. Deze voorwaarden zijn te beschouwen als verkeerslichten, die voor elk van
de deelnemende woningcorporaties op groen moeten staan voordat zij verdere stappen zetten.
Om inkoopsamenwerking een reële kans van slagen te geven is het nodig dat de
inkoopsamenwerking draagvlak bij het bestuur van de woningcorporaties heeft.
Inkoopsamenwerking biedt veel kansen, onder meer op het gebied van kostenbesparing en
kennisdeling. Inkoopsamenwerking leidt echter ook tot afhankelijkheid (van andere
woningcorporaties) en kan daardoor de flexibiliteit (van de afzonderlijke woningcorporaties)
verminderen. Als het bestuur niet achter een inkoopsamenwerking staat, is het beter om er niet
aan te beginnen. In stap 1 van het voortraject is het niet noodzakelijk dat alle ins en outs van
inkoopsamenwerking worden doorgesproken en vastgelegd, maar het kan nodig zijn om inzicht te
hebben in een aantal gevolgen. De inkooptoolbox bevat een praatplaat en een
inkoopsamenwerkingsscan. De praatplaat helpt bestuurders en managers van woningcorporaties
bij de eerste gesprekken over inkoopsamenwerking. De inkoopsamenwerkingsscan laat op een
aantal aspecten de overeenkomsten en verschillen tussen de woningcorporaties zien: wie beschikt
bijvoorbeeld over welke kennis, ervaring en capaciteit? En hoe gaan de woningcorporaties om met
de hoofdbeginselen van aanbesteden? In relatie tot het draagvlak bij het bestuur gaat het in eerste
instantie om de intenties en een principebesluit. De bestuurders moeten de overtuiging hebben
-9-

dat samenwerken voor hen per saldo tot voordeel leidt en een bijdrage levert aan de strategie.
Wanneer bestuurders en hun organisaties de consequenties niet helemaal kunnen overzien, is het
belangrijk dat zij externe deskundigheid inschakelen. Onder meer het programma De
Renovatieversneller en Aedes bieden deze deskundigheid.
Een voorbeeld. Woningcorporatie A en woningcorporatie B willen een inkoopsamenwerking
aangaan voor de renovatie van een deel van hun woningbezit. Ze willen werken op basis van
een aantal standaard maatregelenpakketten die op de markt zijn. Beide woningcorporaties
hadden al een projectleider uit hun eigen organisatie aan de opgave toegewezen voordat
sprake was van een inkoopsamenwerking. De projectleider van woningcorporatie B heeft de
meest relevante ervaring en gaat het project voor beide woningcorporaties leiden. Voor de
projectleider van woningcorporatie A is er slechts een ondersteunende rol in met name de
beginfase van de inkoopsamenwerking. Wel wordt afgesproken dat deze projectleider
gedurende het gehele project meeloopt, zodat ook woningcorporatie A relevante kennis en
ervaring opbouwt. Dit kost hem/haar ongeveer 1 dag per week. Voor de overige dagen per
week heeft woningcorporatie A voorlopig geen ander werk voor deze projectleider, wat in dit
geval een direct gevolg is van de inkoopsamenwerking.
Naast bestuurlijk draagvlak zijn voldoende programmatische overeenkomsten nodig tussen de
opgaves waar afzonderlijke woningcorporaties voor staan. Het gaat dus om de vergelijkbaa rheid
van hun renovatieopgave. Naarmate opgaves onderling meer afwijken, raakt vraagharmonisatie uit
zicht en neemt de potentiële winst van samenwerken af. Op enig moment wegen de voordelen niet
meer op tegen de nadelen.
Een voorbeeld. Woningcorporatie A heeft een renovatieopgave die bestaat uit 1.000
meergezinswoningen uit de jaren ’60 en ’70. Zij heeft de ambitie om de woningen tot de
meest energiezuinige gerenoveerde woningen van Nederland te maken en wil bovendien vol
inzetten op circulariteit. Om dit te bereiken wil zij de markt uitdagen en zo min mogelijk
oplossingen voorschrijven. De renovatieopgave van woningcorporatie B bestaat uit 450
meergezinswoningen uit de jaren ’50 en ‘60. Ook woningcorporatie B wil vol inzetten op
energiezuinigheid en circulariteit, maar zij heeft hiermee slechts beperkte ervaring. De
oplossing laat zij graag aan de markt over. Beide woningcorporaties hebben in het verleden
al een asbestsanering in de woningen laten uitvoeren. Inkoopsamenwerking van
woningcorporatie A en B ligt in dit geval voor de hand: de opgaves lijken veel op elkaar qua
insteek, omvang en ambitie. Bovendien kan woningcorporatie B waarschijnlijk veel leren van
woningcorporatie A.
Een derde noodzakelijke voorwaarde is de bereidheid tot het doen van concessies.
Woningcorporaties zijn gewend processen op hun eigen manier te organiseren. Samenwerken kan
betekenen dat zij hun werkwijze moeten aanpassen: soms een beetje, soms wat meer. Om
succesvol samen te werken moeten woningcorporaties hun eigen belang soms ondergeschikt
kunnen en willen maken aan het gezamenlijke belang.
Een voorbeeld. Circulariteit is de werkwijze die zorgt dat producten, componenten en
materialen van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten,
componenten en materialen worden gedemonteerd en opnieuw hoogwaardig gebruikt, dus
zonder dat zij waarde verliezen. Woningcorporatie X heeft besloten geen koploper te willen
zijn op het gebied van circulariteit, maar prioriteit te geven aan het beperken van de
energievraag van haar woningen. Zij heeft in haar inkoopbeleid vastgelegd dat circulariteit
pas een plek in haar inkoopprocessen krijgt zodra technieken zich op grotere schaal bewezen
- 10 -

hebben. Woningcorporatie X wil een inkoopsamenwerking aangaan met woningcorporatie Y,
die veel ervaring heeft met circulariteit en in haar missie heeft opgenomen dat zij tot de
koplopers op het gebied van circulariteit wil behoren. Wanneer deze woningcorporaties een
inkoopsamenwerking aangaan, zal tenminste één van de twee op het gebied van circulariteit
moeten afstappen van de paden die zij gebruikelijk bewandelt.

3.2.

Drie hoofdvragen (stap 2)

Wanneer aan de drie voorwaarden uit stap 1 wordt voldaan, komen drie hoofdvragen aan de orde
die de hoofdlijnen van de samenwerking bepalen. De vragen gaan over continuïteit en
voorspelbaarheid; vraagbundeling; en intensiviteit en frequentie. De antwoorden van de
afzonderlijke woningcorporaties moeten onderling verenigbaar zijn, wat niet betekent dat de
antwoorden identiek moeten zijn. Mogelijk wordt in stap 2 de concessiebereidheid direct op de
proef gesteld.
Om substantiële kostenreducties mogelijk te maken en aan te sluiten bij de ambitie en doelen van
De Renovatieversneller, hebben aanbieders volume en zekerheid nodig. Opdrachtgevers kunnen
deze bieden. De eerste hoofdvraag gaat dan ook over continuïteit en voorspelbaarheid: zijn de
woningcorporaties bereid en in staat om met aanbieders harde afspraken te maken over grote
volumes in een meerjarige samenwerking? Continuïteit en voorspelbaarheid dus. Grote volumes
stellen aanbieders in staat aan innovatie te werken en de kosten van innovatie terug te verdienen;
en zorgen, mits goed verdeeld in de tijd, voor optimale bezetting van mensen en machines; en
bieden een basis om te werken aan continue verbetering en reductie van faalkosten.
Intermezzo: de spagaat tussen flexibiliteit en kostenefficiëntie
De meeste woningcorporaties zijn niet gewend om omvangrijke, meerjarige
(renovatie)opdrachten te plaatsen. Het past (nog) niet bij hun wijze van besturen, hoewel
woningcorporaties natuurlijk wél een lange tijdshorizon hanteren bij hun
investeringsbeslissingen. De kortere horizon van opdrachten wordt mede ingegeven door de
politieke en maatschappelijke invloed waaraan woningcorporaties onderhevig zijn. Door een
politiek besluit kan het speelveld van woningcorporaties er ineens anders uit zien. Het is
begrijpelijk dat woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om flexibel op dergelijke
invloeden in te spelen. Zo is een systeem ontstaan, waarbij woningcorporaties door de bank
genomen opdrachten van beperkte omvang in de markt zetten en aanbieders teveel
onzekerheden hebben om optimaal te investeren in innovatie. Woningcorporaties hebben als
opdrachtgever een belangrijke sleutel in handen om deze barrière te doorbreken.
Schattingen van het prijsvoordeel dat woningcorporaties met meerjarige vraagbundeling en
standaardisatie kunnen behalen, liggen veelal tussen 10 en 20%. Wanneer álle kosten
worden meegeteld, zou dit voordeel in specifieke omstandigheden kunnen oplopen tot wel
30%. Bij lagere prijzen zijn woningcorporaties uiteraard gebaat, want het beïnvloedt de
betaalbaarheid van kwalitatief goede sociale huurwoningen positief. Er is kortom sprake van
een spagaat tussen flexibiliteit en kostenefficiëntie.
De documenten in deze inkooptoolbox zijn gebaseerd op de uitgangspunten van De
Renovatieversneller. Dit betekent: woningcorporaties gaan in een (vaak regionale) samenwerking
een grote, meerjarige verplichting aan die één of meer aanbieders continuïteit en voorspelbaarheid
biedt en hierdoor onder meer een grote impuls voor de betaalbaarheid oplevert. Wanneer dit voor
woningcorporaties nu nog een brug te ver is, is het mogelijk dat zij de documenten uit de
inkooptoolbox overeenkomstig aanpassen. Wanneer zij dit doen, is het belangrijk dat
woningcorporaties over voldoende kennis beschikken én zich realiseren dat minder zekerheid voor
de aanbieder(s) in beginsel tot hogere prijzen leidt en de kans op innovaties verkleint.
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De tweede van de drie hoofdvragen heeft betrekking op de reikwijdte van de inkoopsamenwerking:
gaat het (slechts) om het voorbereiden van de uitvraag aan de markt? Of harmoniseren en
bundelen woningcorporaties daadwerkelijk hun opdrachten tot één grote opdracht? In lijn met de
uitgangspunten van De Renovatieversneller gaat de inkooptoolbox uit van het laatste. Hoewel
vraagbundeling veel kansen biedt, kan het voor woningcorporaties en in bepaalde omstandigheden
een stap te ver zijn. Het betekent niet dat woningcorporaties dan maar helemaal niet z ouden
moeten samenwerken. Ook een gemeenschappelijke voorbereiding van de uitvraag – met of
zonder vraagharmonisatie – kan voordelen bieden. Het betekent bovendien niet dat de
samenwerking eerder stopt: integendeel, samenwerking zonder vraagbundeling is in alle fases van
het inkoopproces zinvol. De voordelen zullen echter minder zijn dan bij vraagbundeling.
De derde hoofdvraag gaat over het soort samenwerkingsverband. Schotanus et al. (2004) hebben
een model ontwikkeld dat uitgaat van twee dimensies: intensiviteit en frequentie. De intensiviteit
van de samenwerking gaat over de vraag of alle woningcorporaties daadwerkelijk intensief
samenwerken of dat een deel van hen slechts meelift op de activiteiten van de andere
woningcorporaties. De frequentie van het samenwerken gaat over de vraag of het om een
eenmalige opgave met een duidelijk afgebakende omvang gaat of om een langdurige
samenwerking waarvan de omvang op voorhand misschien niet eens vast staat. Woningcorporaties
die willen samenwerken, moeten het eens zijn over het soort samenwerkingsverband. Het devies
bij de keuze voor het samenwerkingsverband is: stel haalbare doelen. Als woningcorporaties
weinig of geen ervaring hebben met inkoopsamenwerking, kan het beter zijn om te beginnen met
een goed afgebakende opgave. Op basis van de ervaringen die woningcorporaties opdoen, kan de
samenwerking zich doorontwikkelen en een omvangrijker en/of structureler karakter krijgen.
Een belangrijk onderdeel van stap 2 uit het voortraject is het opstellen van een strategiedocument.
Elke woningcorporatie stelt zijn eigen strategiedocument op. Het strategiedocument is bedoeld om
de hoofduitgangspunten en -kenmerken van een renovatieopgave vast te leggen en door het
bestuur van de woningcorporatie te laten goedkeuren. Met het vaststellen van de
strategiedocumenten liggen de kaders voor de inkoopsamenwerking vast. Op basis van de
strategiedocumenten bepalen de woningcorporaties of inkoopsamenwerking haalbaar is en zo ja,
in welke vorm. Het strategiedocument is voor de afzonderlijke woningcorporaties in beginsel óók
een investeringsbesluit. Wanneer woningcorporaties het belangrijk vinden om op dit moment in
het proces de kaders en andere afspraken onderling contractueel vast te leggen, kunnen zijn
hiervoor een overeenkomst opstellen. Zo’n overeenkomst heet meestal een
intentieovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor sommige vormen van ondersteuning van
De Renovatieversneller – (nog) niet in de vorm van subsidie maar in de vorm van begeleiding – kan
het aan te raden zijn een intentieovereenkomst af te sluiten.

3.3.

Uitwerken (stap 3)

Wanneer voorgaande stappen zijn gezet, is voldoende informatie beschikbaar om de
samenwerking uit te werken en nadere afspraken te maken over het proces en de inhoud. Deze
afspraken leggen woningcorporaties vast in een gezamenlijk inkoopplan. Het inkoopplan sluit aan
bij de kaders van het strategiedocument en gaat onder meer over:
• de organisatie en bemensing van de samenwerking, inclusief besluitvorming en verdeling
van taken en verantwoordelijkheden;
• de kenmerken van de opgave: om welke woningen gaat het, wat zijn de kenmerken, wat is
het ambitieniveau en welke prioriteiten zijn er;
• een marktanalyse: wie zijn de belangrijkste spelers, zijn de woningcorporaties met deze
partijen bekend, is er voldoende concurrentie etc.;
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•

de contractvorm: bestaat het contract alleen uit ontwerp en uitvoering of worden ook
meerjarig onderhoud en eventueel een prestatiegarantie meegenomen; en welk
contractmodel past het beste bij de opgave;
• de opzet van de aanbestedingsprocedure: welke aanbestedingsprocedure wordt
gehanteerd, hoe worden aanbieders geselecteerd, wat is het gunningscriterium etc.
Het is niet nodig om alle keuzes ten aanzien van voorgaande aspecten al in het voortraject te
maken. Wanneer voor bepaalde keuzes wat meer tijd nodig is, kan dit in het inkoopplan worden
vastgelegd. Hierbij kunnen kaders worden vastgelegd waarbinnen het besluit dient te passen.
Een voorbeeld. Vier woningcorporaties doen mee aan een inkoopsamenwerking. Elk brengen
zij 1.000 te renoveren woningen in. Bij het opstellen van het inkoopplan heeft één van de
woningcorporaties onvoldoende gegevens over 200 van haar woningen om definitief te
bepalen of vraagharmonisatie haalbaar is en de woningen in de inkoopsamenwerking
worden ingebracht. Zij is bezig de ontbrekende gegevens te verzamelen. De andere
woningcorporaties willen hier niet op wachten. In het inkoopplan leggen zij de inhoudelijke
en procesmatige kaders vast voor het eventueel alsnog toevoegen van de 200 woningen.
Inhoudelijk bepalen zij, bijvoorbeeld, dat het moet gaan om een renovatie die tot een netto
warmtevraag van maximaal 70 kWh/m 2 per jaar leidt, zodat de woningen – samen met de
andere 3.800 woningen – in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van De
Renovatieversneller. En procesmatig leggen zij vast wat de uiterste datum is waarop de
betreffende woningcorporatie de woningen alsnog kan inbrengen in de
inkoopsamenwerking.
Bij het opstellen van het inkoopplan is de inkoopsamenwerkingsscan, die ook al in stap 1 aan de
orde kwam, een handig hulpmiddel.
Met het vaststellen van het inkoopplan is voldoende informatie beschikbaar om een
samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Het formaliseren van afspraken tussen de
woningcorporaties is nodig, omdat deelnemen aan een inkoopsamenwerking met het zetten van
stappen steeds minder vrijblijvend is: naarmate het moment van het tekenen van raam- en
aannemingsovereenkomsten met (een) aanbieder(s) dichterbij komt, zal uitstappen steeds meer
negatieve gevolgen voor de overblijvende woningcorporaties hebben; en op een later moment ook
voor de opdrachtnemer. Een samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken tussen de
woningcorporaties vast. Denk hierbij aan de onderwerpen die ook in het inkoopplan aan de orde
komen (dit kan door middel van verwijzingen), aangevuld met de voorwaarden waaronder
woningcorporaties de samenwerking kunnen beëindigen; de verdeling van de kosten en het
(financiële) voordeel van de samenwerking.
Intermezzo: kosten en financiële voordelen
Wanneer woningcorporaties hun vraag bundelen en samen inkopen, kunnen de financiële
voordelen van woningcorporatie tot woningcorporatie verschillen. Stel een grote
woningcorporatie brengt 1.000 woningen in een inkoopsamenwerking in. Zij zou voor
spouwmuurisolatie 700 euro per woning betalen als zij deze opdracht zelfstandig naar de
markt brengt. Stel vijf kleinere woningcorporatie doen ook mee aan deze
inkoopsamenwerking en brengen elk 100 woningen in. Voor de spouwmuurisolatie zouden zij
– vanwege de veel kleinere omvang van hun opdracht – 1.000 euro per woning betalen als zij
de opdracht elk zelfstandig naar de markt brengen. Stel dat het resultaat van de
inkoopsamenwerking een prijs van 675 euro per woning is op basis van 1.500 woningen. Als
de woningcorporaties afspreken dat zij dezelfde prijs betalen, dan is het financiële voordeel
voor de grote woningcorporatie (700 - 675) x 1.000 = 25.000 euro. Het voordeel voor elk van
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de kleinere woningcorporaties is (1.000 - 675) x 100 = 32.500 euro. In dit voorbeeld hebben
de kleine woningcorporaties in absolute én relatieve zin meer financieel voordeel van de
inkoopsamenwerking, ook al is het aantal woningen dat zij inbrengen gering.
Woningcorporaties kunnen ook een andere verdeling afspreken, bijvoorbeeld een verdeling
in verhouding tot het aantal ingebrachte woningen. Het is logisch om hierbij de kosten te
betrekken die woningcorporaties maken vanwege hun rol in de samenwerking.
Tenslotte: van een samenwerking die daadwerkelijk samen inkoopt, is in het voortraject nog geen
sprake. Soms komen woningcorporaties in het voortraject tot de conclusie dat de gunstige
omstandigheden voor een succesvolle inkoopsamenwerking er niet zijn. Afscheid nemen kan als
een teleurstelling voelen, maar soms toch de beste keuze zijn. Bovendien heeft de samenwerking
dan wel tot kennisdeling geleid en hoeven woningcorporaties, indien zij besluiten om na deze fase
zelfstandig door te gaan, niet opnieuw te beginnen.
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4. Aanbesteding
De aanbesteding is de fase waarin de woningcorporaties de aanbestedingsdocumenten
opstellen en in de markt zetten. De fase van de aanbesteding wordt afgesloten met het
ondertekenen van een raamovereenkomst door de woningcorporaties en één of
meerdere aanbieders. Dit hoofdstuk gaat niet over de vraag hoe woningcorporaties
precies kunnen of moeten aanbesteden. Hiervoor zijn goede publicaties beschikbaar,
zoals de Leidraad aanbesteden (2017) van Aedes. Dit hoofdstuk behandelt wel een
aantal specifieke onderwerpen in relatie tot aanbesteden, namelijk de contractvorm;
de selectie; één of meer opdrachtnemers; projecten en programma’s; prijsvastheid; en
eis, wens, prestatieprikkel of KPI. De volgende documenten die bij de fase
aanbesteding horen, maken deel uit van de inkooptoolbox: een aanbestedingsleidraad,
een raamovereenkomst; en een vraagspecificatie met bijbehorende annexen. Een
toelichting op deze documenten is opgenomen in het hoofdstuk Documenten. Een
aannemingsovereenkomst behoort uiteraard ook tot de aanbestedingsdocumenten,
maar is geen onderdeel van de inkooptoolbox. In plaats hiervan beschrijft de
inkooptoolbox drie bruikbare modelcontracten die al in de sector beschikbaar zijn.
Intermezzo: woningcorporaties en aanbesteden
De inkooptoolbox neemt niet het toepassen van de Aanbestedingswet 2012 door
woningcorporaties als uitgangspunt, maar gaat wél uit van de Governancecode
woningcorporaties 2020. Relevant is onder andere artikel 5.3 van deze Governancecode:
“Bestuur en RvC hebben een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen.
Hierop volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid ondersch rijft de
beginselen van aanbesteden; namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en
proportionaliteit”. De inkooptoolbox biedt een basis om hier invulling aan te geven.
Woningcorporaties zijn enkel in specifieke situaties verplicht de Aanbestedingswet 2012 toe
te passen. Wanneer woningcorporaties maatschappelijk vastgoed ontwikkelen of
onderhouden, moeten zij op grond van de Woningwet wel ‘aanbesteden’. De Woningwet
stelt echter geen nadere eisen aan bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedure:
woningcorporaties mogen dat zelf weten. Woningcorporaties zijn verplicht de
Aanbestedingswet 2012 te volgen wanneer zij bijvoorbeeld bij de realisatie van
herstructureringsprojecten ook werkzaamheden aanbesteden in opdracht van de gemeente.
Omdat de gemeente, indien zij zelf deze werken rechtstreeks zou aanbesteden,
aanbestedingsplichtig is onder de Aanbestedingswet 2012, wordt deze verplichting in dit
soort gevallen doorgelegd naar de woningcorporatie.

4.1.

Contractvorm

De bouworganisatievorm zegt iets over hoe de hoofdtaken van een bouwproject (ontwerp, bouw,
financiering, onderhoud en exploitatie) over de partijen die een rol spelen in het bouwproces
worden verdeeld en hoe deze partijen samenwerken. Het vertrekpunt voor de inkooptoolbox is een
geïntegreerde bouworganisatievorm, waarin een opdrachtnemer (dit kan een consortium van
meerdere partijen zijn) tenminste verantwoordelijk is voor ontwerp en realisatie. Eventueel komen
hier ook meerjarig onderhoud en prestatieborging bij. De woningcorporaties verstrekken hiervoor
aan de opdrachtnemer geen uitgewerkt bestek waar alle oplossingen in staan, maar een
functionele specificatie (vraagspecificatie) op basis waarvan de opdrachtnemer oplossingen
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aanbiedt. Bij een dergelijke opdracht passen verschillende (geïntegreerde) contractvormen en
modelcontracten. Uitgebreidere informatie over bouworganisatie- en contractvormen is onder
meer opgenomen in de publicatie Marktbenadering verduurzaming hoogbouwflats (2020) van
Platform31, de Leidraad aanbesteden (2017) van Aedes en de Routeplanner opdrachtgeverschap
(2018) van Aedes. De bouworganisatievorm, de overeenkomst (contractvorm) en de wijze van
aanbesteden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De keuzes die woningcorporaties hierin
maken, leggen zij tenminste op hoofdlijnen vast in het strategiedocument en het inkoopplan.
Deze inkooptoolbox sluit aan bij drie bestaande, veel gebruikte modelcontracten die zonder
betaling of lidmaatschap voor elke woningcorporatie verkrijgbaar zijn en geschikt zijn in combinatie
met functionele specificaties. Het gaat om het model D&B-overeenkomst (opgesteld door Aedes),
het model Afnameovereenkomst (opgesteld door Aedes, Stroomversnelling en Bouwend
Nederland) en het model aannemingsovereenkomst RGS (opgesteld door Aedes en OnderhoudNL).
Deze modellen worden hierna behandeld.
Intermezzo: technisch en functioneel specificeren
Technisch specificeren is het gedetailleerd beschrijven van de eisen waaraan het door een
aanbieder uit te voeren werk moet voldoen, inclusief de oplossing hóe de aanbieder aan deze
eisen moet voldoen. Voorbeelden van technische specificaties zijn:
o De woning moet 12 zonnepanelen hebben met een vermogen van 350 Wp;
o Inpandige gangen moeten worden voorzien van armaturen van het merk X en met
een tussenafstand van maximaal 3 meter worden aangebracht.
Functioneel specificeren is het beschrijven van eisen waaraan aanbieders moeten voldoen
zonder de oplossing voor te schrijven die aanbieders moeten hanteren. Op deze manier
kunnen woningcorporaties optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van
aanbieders. Voorbeelden van functionele specificaties zijn:
o De woning moet een maximale energiebehoefte voor verwarming en koeling hebben
van 30 kWh/m2/jaar.
o Inpandige gangen moeten zodanig worden verlicht dat zij goed bruikbaar zijn,
bewoners zich er veilig voelen en bewakingscamera’s zonder nachtmodus te allen
tijde haarscherpe opnames kunnen maken.
Technisch of functioneel specificeren heeft gevolgen voor de contractvorm: technisch
gespecificeerde eisen gaan vaak samen met een overeenkomst op basis van de UAV 2012,
terwijl functioneel gespecificeerde eisen worden gekoppeld aan een overeenkomst op basis
van de UAV-GC 2005, zoals de model D&B-overeenkomst. Ook de Afnameovereenkomst en
de aannemingsovereenkomst RGS zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met functioneel
gespecificeerde eisen.
De inkooptoolbox heeft niet overwogen om aan te sluiten bij modelcontracten die achter een
betaalmuur zitten en evenmin bij buitenlandse modelcontracten. In beide gevallen zou een
barrière worden opgeworpen om met de inkooptoolbox te werken. Bovendien is het niet nodig:
kwalitatief goede modelcontracten in de Nederlandse taal zijn gratis beschikbaar.
De inkooptoolbox verwijst ook niet naar het model bouwteamovereenkomst DG 2020 en het model
bouwteamovereenkomst van Aedes. Het model bouwteamovereenkomst DG 2020 lijkt op de RGS systematiek, maar is – in tegenstelling tot RGS – niet specifiek bedoeld voor woningrenovaties. Het
model bouwteamovereenkomst van Aedes is bedoeld voor technisch gespecificeerde opdrachten
(bestekken) en sluit hierdoor minder goed aan bij de doelen van De Renovatieversneller.

- 16 -

Het model D&B-overeenkomst (hierna: de D&B-overeenkomst) is opgesteld door Aedes voor haar
leden, de woningcorporaties. De D&B-overeenkomst is een aanpassing en nadere uitwerking van
de basisovereenkomst die hoort bij de UAV-GC 2005, een set voorwaarden die in de Nederlandse
bouwsector veel wordt gebruikt. De UAV-GC 2005 zijn op de D&B-overeenkomst van toepassing
behalve voor zover ervan in het model wordt afgeweken. De D&B-overeenkomst is een generiek
contractmodel, dat geschikt is voor geïntegreerde contracten waarin ontwerp en uitvoering
worden gecombineerd.3 Hij is niet specifiek bedoeld voor renovaties, maar kan er goed voor
worden gebruikt. Een voordeel van de D&B-overeenkomst is dat veel partijen er bekend mee zijn –
ook veel woningcorporaties – en dat er veel jurisprudentie op basis van de UAV-GC 2005 is. Ten
opzichte van andere modellen die in deze wegwijzer worden behandeld, heeft de D&Bovereenkomst verder als voordeel dat meerjarig onderhoud na afloop van de renovatie niet hoeft
te worden gecontracteerd (maar het kán wel) én dat hij geschikt is voor alle soorten renovaties:
van relatief eenvoudige, monodisciplinaire ingrepen tot complexe totaalrenovaties. In relatie tot de
doelen van het programma De Renovatieversneller is een nadeel van de D&B-overeenkomst dat
standaard geen sprake is van een geborgde (energie)prestatie. Deze kan echter wel aan de D&Bovereenkomst worden toegevoegd. De D&B-overeenkomst vraagt van de woningcorporaties dat zij
op een rolvaste manier afstand bewaren tot de uitvoering van de werkzaamheden. De D&B overeenkomst kan samen met alle documenten uit de inkooptoolbox worden gebruikt.
Het tweede model dat in het kader van de inkooptoolbox wordt behandeld, is het model
Afnameovereenkomst (hierna: de Afnameovereenkomst). Dit is een
(energie)prestatiegarantiecontract dat is opgesteld door Aedes, Stroomversnelling en Bouwend
Nederland. De Afnameovereenkomst is specifiek bedoeld voor het contracteren van prestaties op
het gebied van energie en comfort. De Afnameovereenkomst is gericht op de aankoop van een
renovatie als product of concept. Het gaat in eerste instantie om totaalrenovaties en onderhoud
van woningen, waarbij de aanbieder niet alleen de woning renoveert, maar ook gedurende
tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning garandeert. Hiervoor beheert en onderhoudt
de aanbieder de woning in beginsel tijdens deze periode. Deze geborgde (energie)prestatie sluit
goed aan bij de doelen van het programma De Renovatieversneller. De Afnameovereenkomst is
afgestemd op het Besluit energieprestatievergoeding huur (beter bekend als EPV), maar is ook
inzetbaar wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt. De Afnameovereenkomst is vooral
geschikt voor totaalrenovaties: voor (combinatie van) op zichzelf staande maatregelen (zoals het
vervangen van daken en gevels of het vervangen van cv-ketels door warmtepompen) moet de
Afnameovereenkomst worden aangepast. De Afnameovereenkomst is niet gebaseerd op een
standaardregeling, zoals UAV-GC 2005, waardoor er minder jurisprudentie is. De
Afnameovereenkomst heeft kenmerken van een aannemingsovereenkomst, een D&Bovereenkomst, een turnkey-overeenkomst en een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Dit kan
de overeenkomst gecompliceerder maken om mee te werken en het vergt dus extra deskundigheid
van opdrachtgever én aanbieder. Ook voor het aanpassen van de Afnameovereenkomst –
bijvoorbeeld omdat geen sprake is van totaalrenovaties – is deskundigheid nodig. Net als de D&Bovereenkomst vraagt de Afnameovereenkomst van de woningcorporatie dat zij op een rolvaste
manier afstand bewaart tot de uitvoering van de werkzaamheden.
Resultaatgericht samenwerken (RGS) is het derde contractmodel en kan worden beschouwd als het
geïntegreerde bouwteam specifiek bedoeld voor onderhoud en renovatie van woningen. Een
aanbieder is verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering, en werkt op verzoek van en in
samenwerking met een woningcorporatie een plan uit. Wanneer dit plan voldoende is uitgewerkt
komen woningcorporatie en aanbieder de prijs overeen en voert de aanbieder het plan uit. Het
3

Daarnaast heeft Aedes het model DBM-overeenkomst uitgegeven. Dit model is gelijk aan het model D&B-overeenkomst, maar toegevoegd zijn specifieke bepalingen
voor meerjarig onderhoud.
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idee achter RGS is dat woningcorporatie en aanbieder langdurig samenwerken en zich richten op
efficiëntie en continue verbetering. Tot de RGS-modellen behoren zowel een raamovereenkomst
als een aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst is er in drie varianten met
verschillende looptijden voor de prestatiegarantie en het onderhoud. De geborgde
(energie)prestatie sluit goed aan bij de doelen van het programma De Renovatieversneller. De
woningcorporatie kan bij RGS meer betrokken zijn en meer invloed uitoefenen dan bij de twee
contractmodellen die hiervoor zijn beschreven, maar dit hoeft niet. Een nadeel van de RGSmodellen is dat ze niet gebaseerd zijn op een standaardregeling, zoals UAV-GC 2005, waardoor er
minder jurisprudentie is. Ten opzichte van de Afnameovereenkomst heeft de
aannemingsovereenkomst RGS als voordeel dat hij – net als de D&B-overeenkomst – gemakkelijker
toepasbaar is voor afzonderlijke maatregelen of combinaties ervan.
Welke aannemingsovereenkomst de voorkeur heeft, kan per renovatieopgave en per
inkoopsamenwerking verschillen. Het is een keuze die de woningcorporaties maken. Belangrijke
onderdelen van het afwegingskader zijn:
• de mate waarin de woningcorporaties na ondertekening van de aannemingsovereenkomst
het resultaat en/of de weg ernaartoe willen kunnen beïnvloeden;
• de omvang van de renovatie: gaat het om één of enkele losse maatregelen of om een
totaalrenovatie, al dan niet gecombineerd met meerjarig onderhoud en/of een meerjarige
prestatiegarantie.
De volgende afbeelding geeft een indicatie – en niet meer dan dat – in welke omstandigheden het
gebruik van welk modelcontract voor de hand ligt.

Belangrijk is te beseffen dat er meer aspecten zijn die de keuze voor de contractvorm kunnen
beïnvloeden. Wanneer woningcorporaties niet beschikken over voldoende kennis en ervaring om
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een goede afweging te maken, is het belangrijk dat zij ondersteuning inschakelen. Het programma
De Renovatieversneller en Aedes bieden dergelijke ondersteuning.
Intermezzo: het alliantiecontract
Een alliantie is, kort gezegd, een contractvorm waarbij een gezamenlijk belang van de
opdrachtgever en -nemer als uitgangspunt wordt genomen. Dit gezamenlijke belang is bijna
altijd een financieel belang in de vorm van een targetprijs. De targetprijs wordt meestal
vastgesteld op basis van de in redelijkheid geraamde kosten vermeerderd met een opslag om
risico’s af te dekken. De opdrachtgever brengt het budget ter grootte van de targetprijs in en
de opdrachtnemer wordt hieruit betaald. Wanneer de werkelijke kosten, gecorrigeerd voor
wijzigingen, lager uitvallen dan de targetprijs dan verdelen opdrachtgever en opdrachtnemer
de besparing volgens een overeengekomen verdeelsleutel. Bij overschrijding van de
targetprijs betalen zij beide mee aan de overschrijding, eveneens volgens een
overeengekomen verdeelsleutel. In Nederland worden allianties nog maar beperkt toegepast
en er bestaat geen Nederlands modelcontract. Buitenlandse modelcontracten zijn wél
beschikbaar, waaronder het Britse NEC4 Alliance Contract. Alliantiecontracten vragen om
specialistische kennis, veel voorbereiding, tijd om vertrouwen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer op te bouwen en intensieve monitoring. De gedachte achter en principes van
De Renovatieversneller passen goed bij een alliantiecontract, maar deze contractvorm
vraagt veel expertise om succesvol toe te passen. Daarom bevat de inkooptoolbox
vooralsnog geen (verwijzing naar een) alliantiecontract.
De inkooptoolbox gaat in de basis uit van de aannemingsovereenkomst die de meeste aanvulling
behoeft in de vorm van annexen, bijlagen et cetera. Dit is de D&B-overeenkomst. De inkooptoolbox
bevat onder andere de vraagspecificatie en annexen die samen met de D&B-overeenkomst nodig
zijn om tot een complete uitvraag aan de markt te komen. Wanneer woningcorporaties voor een
andere aannemingsovereenkomst dan de D&B-overeenkomst kiezen, moeten zij een bij die
aannemingsovereenkomst passende set met aanbestedingsdocumenten samenstellen. Het
overzicht dat hierna is ingevoegd, vergelijkt de documenten uit de inkooptoolbox (die primair
geschikt zijn voor gebruik met de D&B-overeenkomst) met de opzet van de Afnameovereenkomst
en de aannemingsovereenkomst RGS.
In het overzicht zijn de documenten opgedeeld in drie hoofdgroepen: algemene documenten;
documenten die gaan over product en prestatie; en documenten die gaan over kwaliteit en proces.
In het overzicht zijn documenten vermeld in een kader met een gekleurde achtergrond. Kaders met
een witte achtergrond bevatten (slechts) een toelichting of verwijzing, en symboliseren dus geen
document. De drie aannemingsovereenkomsten en bijbehorende documenten hebben hun eigen
kleur: blauwgroen is voor de D&B-overeenkomst, groen voor de Afnameovereenkomst en bruingrijs
voor de aannemingsovereenkomst RGS. In het overzicht staan vergelijkbare documenten naast
elkaar. Dit betekent niet dat documenten die naast elkaar staan exact dezelfde onderwerpen
behandelen; zéker bij de documenten die over kwaliteit en proces gaan, zijn er de nodige
verschillen.
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Woningcorporaties die de inkooptoolbox willen gebruiken in combinatie met de
Afnameovereenkomst, doen dit als volgt (de opsomming is niet uitputtend en gebruikers moeten
vooral ook zelf toetsen en nadenken):
- De Afnameovereenkomst kent geen bovenliggende raamovereenkomst, waaruit één of
meerdere Afnameovereenkomsten voortkomen. Woningcorporaties kunnen de
raamovereenkomst uit de inkooptoolbox gebruiken in combinatie met de
Afnameovereenkomst.
- De Afnameovereenkomst bevat geen bepalingen die gaan over vrijkomende materialen.
Woningcorporaties die hiervoor iets willen regelen, dienen dit zelf toe te voegen aan (een
bestaande/nieuwe bijlage bij) de Afnameovereenkomst.
- De Afnameovereenkomst bevat geen bepalingen die gaan over (de werkzaamheden en
coördinatie van) eventuele nevenaannemers. Woningcorporaties die hiervoor iets willen
regelen, dienen dit zelf toe te voegen aan (een bestaande/nieuwe bijlage bij) de
Afnameovereenkomst.
- Et cetera.
Bij het werken met de Afnameovereenkomst gebruiken woningcorporaties niet de vraagspecificatie
deel 1 en deel 2 uit deze inkooptoolbox, en ook niet de annexen. Bovendien zijn de UAV-GC 2005
niet van toepassing. Delen van de vraagspecificatie en de annexen kunnen echter inspiratie bieden
voor (verwerking in) de Afnameovereenkomst. Echter, de Afnameovereenkomst bestaat uit een
complete set documenten die ook de meeste onderwerpen afdekken die in de vraagspecificatie en
de annexen worden geregeld.
Woningcorporaties die de inkooptoolbox willen gebruiken in combinatie met
aannemingsovereenkomst RGS, doen dit als volgt (de opsomming is niet uitputtend en gebruikers
moeten vooral ook zelf toetsen en nadenken):
- De familie van RGS-documenten bestaat onder meer uit een raamovereenkomst RGS.
Woningcorporaties kunnen deze gebruiken in plaats van de raamovereenkomst uit de
inkooptoolbox.
- De RGS-documenten bevatten geen aparte definitielijst. Woningcorporaties kunnen een
definitielijst desgewenst toevoegen aan de aannemingsovereenkomst RGS.
- De RGS-documenten bevatten geen bepalingen die gaan over vrijkomende materialen.
Woningcorporaties die hiervoor iets willen regelen, dienen dit zelf toe te voegen aan (een
bestaande/nieuwe bijlage bij) de aannemingsovereenkomst RGS.
- De RGS-documenten bevatten geen bepalingen die gaan over (de werkzaamheden en
coördinatie van) eventuele nevenaannemers. Woningcorporaties die hiervoor iets willen
regelen, dienen dit zelf toe te voegen aan (een bestaande/nieuwe bijlage bij) de
aannemingsovereenkomst RGS.
- De RGS-documenten bevatten geen bepalingen die gaan over garanties aan de huurders,
zoals die wel voorkomen in de Afnameovereenkomst. In de basis behoort dit ook niet tot de
RGS-systematiek. Woningcorporaties kunnen de RGS-documenten eventueel uitbreiden met
bepalingen die hierover gaan (of overwegen de Afnameovereenkomst te gebruiken).
- Et cetera.
Bij het werken met de RGS-overeenkomst gebruiken woningcorporaties niet de
raamovereenkomst, de vraagspecificatie deel 1 en deel 2 uit deze inkooptoolbox, en ook niet de
annexen. Bovendien zijn de UAV-GC 2005 niet van toepassing. Delen van de raamovereenkomst, de
vraagspecificatie en de annexen kunnen echter inspiratie bieden voor (verwerking in) de RGSdocumenten. Echter, de RGS-documenten bestaan uit een complete set documenten die ook de
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meeste onderwerpen afdekken die in de raamovereenkomst, de vraagspecificatie en de annexen
worden geregeld.

4.2.

Selectie

Met de selectie wordt de methode bedoeld op basis waarvan de woningcorporaties bepalen welke
aanbieders zij uitnodigen voor het maken van een aanbieding. De meeste woningcorporaties
plaatsen het grootste deel van hun opdrachten bij vaste partners, vaak op basis van een
aanbesteding onder enkele van deze vaste partners.
Naarmate meer woningcorporaties deelnemen aan een inkoopsamenwerking, neemt het opgetelde
aantal vaste partners van de samenwerkende woningcorporaties uiteraard toe. Tegelijkertijd zal
het niet wenselijk zijn om meer aanbieders een aanbieding te laten doen in het kader van een
inkoopsamenwerking. Immers: als twee woningcorporaties – indien zij niet samenwerken – elk drie
aanbieders uitnodigen, dan nodigen zij – als zij hun opdrachten wél samenvoegen – niet opeens zes
aanbieders uit. Dit zou al snel tot disproportioneel hoge transactiekosten (de totale kosten die met
de aanbesteding gemoeid zijn) voor de aanbieders leiden. Wanneer bijvoorbeeld vijf
woningcorporaties gezamenlijk inkopen, is dit effect nog duidelijker. Een andere aanpak is dan
nodig. Het is uiteraard mogelijk in een gesprek tussen de woningcorporaties een keuze te maken
welke aanbieders een aanbieding mogen doen. Welke keuze ook wordt gemaakt, deze zal leiden
tot teleurstelling bij de aanbieders die níet worden geselecteerd. En tot vragen van deze
aanbieders aan projectleiders, inkopers, managers, bestuurders en commissarissen.
De vraag is of woningcorporaties een keuze die zonder of althans met een beperkte systematiek is
gemaakt, voldoende kunnen uitleggen zonder schade toe te brengen aan de relatie met de vele
aanbieders die niet worden geselecteerd. De kans op dergelijke schade kan aanzienlijk worden
verkleind door een openbare selectie, waarin alle aanbieders – ongeacht of zij al eens voor één of
meer van de woningcorporaties hebben gewerkt – zich kunnen aanmelden. De woningcorporaties
bepalen vervolgens op basis van vooraf vastgestelde criteria welke aanbieders het meest geschikt
zijn. Deze aanbieders ontvangen een uitnodiging om een aanbieding te doen. De verwachting is dat
zich de komende jaren nieuwe aanbieders zullen aandienen met standaard maatregelenpakketten
voor (energie)renovaties. Bijkomend voordeel van een openbare selectie is dat nieuwkomers en
andere potentieel geschikte aanbieders die de woningcorporaties nog níet kennen, zich kunnen
aanmelden en ook een kans maken om de opdracht te verwerven.
Een andere mogelijkheid is dat de woningcorporaties de selectiefase doorlopen met (slechts) hun
vaste partners – een besloten selectie dus – op basis van eenzelfde transparant proces met vooraf
vastgestelde criteria als in een openbare selectie. Dit vergroot de uitlegbaarheid, maar de
woningcorporaties lopen het risico dat zij geschikte aanbieders over het hoofd zien. Veel
informatie over openbare en besloten selecties is opgenomen in de Leidraad aanbesteden (2017)
van Aedes.

4.3.

Eén of meer opdrachtnemers

De inkooptoolbox gaat uit van één programma (met meerdere opdrachtgevers) en één
opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer een consortium van meerdere partijen kan zijn. Op
consortia wordt later in deze paragraaf teruggekomen. Wanneer een programma omvangrijker is,
kan bij woningcorporaties behoefte ontstaan om niet afhankelijk te zijn van één opdrachtnemer.
Het contracteren van meerdere opdrachtnemers is een legitieme keuze. Dit kan door een
programma te splitsen in meerdere delen (vaak ‘percelen’ genoemd) en per programmadeel met
een andere aanbieder een raamovereenkomst af te sluiten. De documenten in de inkooptoolbox
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zijn hiervoor in basis goed bruikbaar, maar kleine aanpassingen – met name in de
aanbestedingsleidraad – zijn nodig.
Verder is het mogelijk met meerdere opdrachtnemers een raamovereenkomst voor hetzelfde
programma af te sluiten. Woningcorporaties moeten dan aan de raamovereenkomst een
mechanisme toevoegen dat bepaalt welke opdrachtnemer de opdracht voor welk project krijgt.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals (voor elke opdracht) een (arbeidsintensieve)
minicompetitie of opdrachtverstrekking per toerbeurt of via loting. Ook kan een kader worden
geschapen waarin de opdrachtnemers onderling bepalen wie welk project uitvoert.
De opdrachtnemer kan bestaan uit een enkele aanbieder (al dan niet met onderaannemers), maar
ook een consortium (ook combinatie genoemd) van meerdere aanbieders. Het ligt bij omvangrijke
programma’s zelfs voor de hand dat zich (ook) dergelijke consortia melden: door samen te werken
aan de uitvoering van een opdracht spreiden opdrachtnemers hun risico’s. Ook voor
woningcorporaties kan het gunstig zijn een consortium als opdrachtnemer te contracteren. Op
deze manier kan meer kennis en ervaring beschikbaar komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
dat de woningcorporaties de partijen die deelnemen in een consortium hoofdelijk aansprakelijk
maken of een andere garantieregeling overeenkomen: het betekent dat deze partijen elkaars
verplichtingen overnemen wanneer één of meer van hen deze niet meer (kunnen) nakomen.
Voor woningcorporaties die in aanmerking willen komen voor subsidie in het kader van het
programma De Renovatieversneller is het nodig dat hun opdrachtnemer tenminste uit één mkb-er
bestaat. Dit kan een mkb-er zijn die zelfstandig de opdracht aanneemt, maar het kan ook een mkber zijn die deelneemt aan een consortium.

4.4.

Projecten en programma’s

Uitgangspunten voor de inkooptoolbox zijn onder meer continuïteit en voorspelbaarheid. Dit
betekent dat sprake is van een programma, dat wordt uitgevoerd in één of meer projecten volgens
een bepaalde fasering.
Projecten zijn gericht op het behalen van een concreet, overeengekomen resultaat, zoals de
renovatie van 100 woningen in een bepaalde wijk. Programma’s zijn gericht op het behalen
van doelen, zoals kostenreductie door vraagbundeling en -harmonisatie.
Woningcorporaties sluiten voor het programma een raamovereenkomst met een opdrachtnemer.
De raamovereenkomst legt het proces vast aan de hand waarvan woningcorporaties met de
opdrachtnemer tot aannemingsovereenkomsten voor de projecten komen. Ook worden met de
raamovereenkomst voorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op deze
aannemingsovereenkomsten. Wanneer woningcorporaties een ontvankelijke aanvraag voor een
subsidie van De Renovatieversneller willen indienen, moet het programma op adresniveau bekend
zijn.
Wanneer woningcorporaties nog niet zover zijn dat zij zich onvoorwaardelijk aan de volledige
uitvoering van een omvangrijk, meerjarig programma willen en kunnen committeren, bestaat de
mogelijkheid om de omvang van het programma flexibel te maken. Om voldoende continuïteit en
zekerheid te bieden én niet af te dwalen van de doelen van De Renovatieversneller is het aan te
raden een garantie in te bouwen. De woningcorporaties garanderen hiermee dat de
opdrachtnemer bijvoorbeeld 70% (of een ander percentage) van het programma mag uitvoeren.
Het resterende percentage geeft de woningcorporaties flexibiliteit voor onvoorziene
omstandigheden. Aan het niet in opdracht geven van een deel van het programma kan een
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vergoeding voor de opdrachtnemer worden verbonden. Dergelijke garanties en zekerheden
vergroten voor de opdrachtnemer de mogelijkheid om te investeren in innovaties, omdat hij weet
dat hij voldoende volume heeft om zijn investering terug te verdienen.

4.5.

Prijsvastheid

Bij een omvangrijke, meerjarige renovatieopgave zal het vaak niet mogelijk zijn – en soms ook
helemaal niet wenselijk – om in de aanbesteding een vaste prijs af te spreken voor de renovatie
van álle woningen. De moeilijkheid is niet de onzekerheid over de algehele prijsontwikkeling of de
verdeling van besparingen als gevolg van optimalisaties tijdens de looptijd van de
raamovereenkomst: hierover zijn op voorhand goede afspraken te maken. Belemmeringen kunnen
wél zijn de transactiekosten, het gebrek aan gegevens en risicopremies. Deze aspecten hangen
overigens nauw met elkaar samen. Met transactiekosten worden bedoeld de kosten die meerdere
aanbieders gelijktijdig in een aanbesteding moeten maken om een aanbieding te doen. Bij een
omvangrijk programma kunnen deze kosten zo hoog zijn, dat het niet redelijk is om dit aan
meerdere aanbieders te vragen terwijl maar één van hen de opdracht krijgt. Vaak ontbreken
bovendien gegevens om voor alle woningen een betrouwbare prijs uit te rekenen. Eén van de
redenen, maar zeker niet de enige, zijn voorzieningen die huurders zelf hebben aangebracht. Om
deze gegevens te bemachtigen is dan arbeidsintensief en tijdrovend onderzoek nodig, wat de
transactiekosten verder verhoogt. Bovendien is het niet efficiënt wanneer meerdere aanbieders in
een aanbesteding parallel zo’n onderzoek doen. Met risicopremies wordt gedoeld op de kosten die
aanbieders doorbelasten indien zij de prijs níet goed (kunnen) uitrekenen, maar wel prijsvast
moeten aanbieden. Het betalen van onnodige risicopremies zullen woningcorporaties willen
vermijden en onnodige risicopremies sluiten überhaupt niet aan bij de ambitie en doelen van De
Renovatieversneller. Voor specifieke, afgebakende werkzaamheden – bijvoorbeeld het vervangen
van kozijnen en beglazing – is het overigens vaak wél mogelijk om in de aanbesteding al een vaste
prijs overeen te komen, ook bij een groot programma.
Als het niet mogelijk of wenselijk is om een programma bij de aanbesteding volledig prijsvast te
laten aanbieden, kunnen woningcorporaties als volgt met de prijs omgaan:
• De woningcorporaties kunnen aanbieders vragen het eerste project (als deel van een groter
programma) prijsvast aan te bieden. De aanbiedingen worden op deze prijs én op kwaliteit
beoordeeld. De prijs voor het resterende programma komen de woningcorporaties en de
opdrachtnemer op een later moment overeen, na het afsluiten van de raamovereenkomst.
Dit doen zij in één keer voor het resterende programma of gefaseerd per project. Hierbij
worden de in de aanbieding voor het eerste project opgegeven eenheidsprijzen,
manuurtarieven en opslagen als uitgangspunt gehanteerd.
• De woningcorporaties kunnen aanbieders vragen bepaalde eenheidsprijzen, manuurtarieven
en opslagen op te geven. De aanbiedingen worden hierop én op kwaliteit beoordeeld. De
prijs komen de woningcorporaties en de opdrachtnemer op een later moment overeen, na
het afsluiten van de raamovereenkomst. Dit doen zij in één keer voor het gehele programma
of gefaseerd per project. Hierbij worden de in de aanbieding opgegeven eenheidsprijzen,
manuurtarieven en opslagen gehanteerd.
• Prijs kan geheel geen onderdeel zijn van de aanbesteding. Aanbiedingen worden dan louter
en alleen op kwaliteit (bijvoorbeeld hun aanpak) beoordeeld. De prijs komen de
woningcorporaties en de opdrachtnemer op een later moment overeen, na het afsluiten van
de raamovereenkomst. Dit doen zij in één keer voor het gehele programma of gefaseerd per
project.
Bij elk van de drie voorgaande mogelijkheden worden in de regel in de raamovereenkomst al
bepalingen opgenomen over het (taakstellende) budget, dat overeenkomt met het budget van de
woningcorporaties.
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In alle gevallen is het verstandig om vooraf een rekensystematiek (welke opslagen tellen waarover,
welke kosten zitten in welke opslagen etc.) vast te stellen én een route voor het geval de
woningcorporaties en opdrachtnemer het niet eens worden over (onderdelen van) de prijs. Dit
laatste aspect is uitgewerkt in de raamovereenkomst uit de inkooptoolbox.

4.6.

Eis, wens, prestatieprikkel of KPI

Voorafgaand aan het aanbesteden is van belang dat (samenwerkende) woningcorporaties
vaststellen aan welke eisen de renovatie minimaal moet voldoen. Deze verlangde
minimumkwaliteit dienen zij als harde, controleerbare minimumeisen vast te leggen in de
aanbestedingsdocumenten (in het bijzonder: de vraagspecificatie). Alle aanbieders moeten aan
deze eisen voldoen. Logisch vervolg is dat de uiteindelijke opdrachtnemer, bij de uitvoering van de
overeenkomst, aan de eisen voldoet en dat de prijs voor het realiseren van die eisen is inbegrepen
in de aanbieding.
Soms hebben woningcorporaties extra wensen bovenop de minimumeisen. Denk aan betere
prestaties, hogere kwaliteit, duurzamer, innovatiever, kortere levertijd, extra garantie, minder
hinder bij de uitvoering enzovoort. Een methode om ook deze wensen te realiseren is het
toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. De wensen moeten dan
worden vastgelegd in subgunningscriteria, die duidelijk en eenduidig moeten worden beschreven in
de aanbestedingsleidraad (waarvan een model eveneens deel uitmaakt van de inkooptoolbox).
Hierbij is het van belang om aan te geven hoe de extra kwaliteit objectief beoordeeld wordt en hoe
die beoordeling wordt gewaardeerd ten opzichte van de prijs.
Het toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding kan dus een manier zijn
om extra waarde te creëren door aanbieders uit te dagen / de kans te bieden om in hun aanbieding
tegemoet te komen aan bijzondere wensen van de woningcorporaties. Hierbij is het van belang om
te realiseren dat dit voor aanbieders niet verplicht is: zij kunnen ook besluiten alleen het gevraagde
minimum aan te bieden. Ook belangrijk is om te beseffen dat voor extra kwaliteit doorgaans extra
wordt betaald: een aanbieder die meer waarde biedt, hanteert vaak een hogere prijs (maar kan de
aanbesteding toch winnen met de beste prijs-kwaliteitverhouding). Dus zorg als woningcorporatie
voor voldoende budget als je via subgunningscriteria stuurt op het realiseren van extra wensen.
Voor aanbieders is het belangrijk om te beseffen dat het aanbieden van extra waarde (om te
voldoen aan die wensen) hen verplicht tot het leveren daarvan, als ze de aanbesteding winnen.
Is het in de aanbestedingsfase nog onzeker of (of in welke mate) de aanbieders aan de wensen
kunnen voldoen, dan kunnen woningcorporaties overwegen de wensen niet als subgunningscriteria
maar als prestatieprikkels in het contract op te nemen. Beide zijn namelijk geformaliseerde
wensen, die tot doel hebben om aanbieders te stimuleren een extra inspanning te leveren bovenop
de minimumeisen. Daarnaast kan woningcorporaties overwegen om prestatieprikkels in het
verlengde van subgunningscriteria te formuleren. Worden prestatieprikkels met deze criteria
gecombineerd dan worden aanbieders niet alleen gestimuleerd om hun dienstverlening continu te
verbeteren maar ook om een scherpe aanbieding op te stellen.
Prestatieprikkels zijn beloningen en sancties zoals bonussen, malussen of boetes. Deze worden
vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten en maken later deel uit van de overeenkomst. Bij het
gebruiken van prestatieprikkels is het van belang om deze te koppelen aan duidelijk meetbare
parameters (KPI’s: Kritische Prestatie Indicatoren) en om het opstellen van en sturen op KPI’s met
prestatieprikkels integraal mee te nemen in het gehele inkoop- en contractmanagementproces.
Hierbij verdient het aanbeveling op het opstellen van KPI’s vooraf af te stemmen met aanbieders.
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Meer informatie over de toepassing KPI’s is te vinden in communities van Aedes, die toegankelijk
zijn voor Aedes-leden.
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5. Uitvoering
De uitvoering is de fase waarin de woningcorporaties door een of meer aanbieders het
programma laten uitvoeren. In deze fase wordt per project een
aannemingsovereenkomst gesloten. Sleutelbegrippen in de fase uitvoering zijn
contractmanagement en leveranciersmanagement. Contractmanagement kan worden
omschreven als de methodiek die ervoor zorgt dat de overeenkomsten die
woningcorporaties hebben afgesloten, opleveren wat zij ervan verwachten. Het gaat
onder meer om het vastleggen, beheren en bewaken van afspraken en de wijzigingen
die tijdens de uitvoering ontstaan. Leveranciersmanagement richt zich op het verhogen
van de prestatie van de leveranciers (opdrachtnemers). Dit hoofdstuk gaat niet over de
vraag hoe woningcorporaties hun contract- en leveranciersmanagement kunnen of
moeten uitvoeren. Hiervoor zijn goede publicaties beschikbaar, zoals de Leidraad
contractmanagement (2018) en de Leidraad leveranciersmanagement (2019), beide
opgesteld door Aedes en NEVI. Daarnaast zijn verschillende hulpmiddelen voor
contract- en leveranciersmanagement te vinden in de toolbox van de community
inkoopsamenwerking, die toegankelijk is voor Aedes-leden. Dit hoofdstuk gaat wél in
op enkele specifieke aspecten op het raakvlak van leveranciers- en
contractmanagement en inkoopsamenwerking. De inkooptoolbox bevat geen
documenten die specifiek op de fase uitvoering zijn gericht. Uiteraard zijn veel van de
documenten uit de voorgaande fases van belang, omdat daarin de afspraken tussen
woningcorporaties onderling en met de opdrachtnemer zijn vastgelegd.
5.1.

Rol van woningcorporaties

De rol van de woningcorporaties kan met name in de fase uitvoering verschillen. Dit is onder meer
afhankelijk van de contractvorm en van de specifieke inrichting van het contract. Ook de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen, die op 1 januari 2022 in werking treedt, gaat invloed hebben.
Het is belangrijk dat woningcorporaties zich hiervan bewust zijn en ernaar handelen. Informatie
hierover is onder meer te vinden in de publicaties die in de eerste alinea van in paragraaf 4.1 zijn
vermeld. Als woningcorporaties na het ondertekenen van een aannemingsovereenkomst veel
invloed willen houden, past de aannemingsovereenkomst RGS waarschijnlijk beter bij hen dan de
D&B-overeenkomst of de Afnameovereenkomst. Of invloed nodig en per saldo voordelig voor de
woningcorporaties is, is de vraag. Wanneer woningcorporaties in dit opzicht niet over voldoende
kennis beschikken, is het belangrijk dat zij zich nader laten informeren en eventueel begeleiden.
Het programma De Renovatieversneller en Aedes kunnen hierbij ondersteunen.
Door de bank genomen zal de rol van woningcorporaties in de fase uitvoering beperkter zijn dan in
de voorafgaande fases. De regie verschuift in de fase uitvoering immers naar de opdrachtnemer: hij
voert de werkzaamheden uit en de woningcorporaties houden – op gepaste afstand – een vinger
aan de pols. Hierbij is en blijft een goede (centrale) organisatie van de woningcorporaties
belangrijk. Op deze organisatie gaat hoofdstuk 7 verder in.

5.2.

Consistentie

In de eerste fases van de inkoopsamenwerking is nog geen sprake van een opdrachtnemer. In die
fases wordt vooral de onderlinge concessiebereidheid van de woningcorporaties op de proef
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gesteld: de woningcorporaties moeten het samen over allerlei aspecten eens worden. In de fase
uitvoering zijn de belangrijkste afspraken gemaakt. De concessiebereidheid is dan veel minder aan
de orde. Tegelijkertijd neemt dan het belang van consistentie toe. Bij consistentie gaat het om de
samenhang in het handelen van de woningcorporaties. Consistentie heeft betrekking op vele
facetten, zoals specificaties, prestatiebeoordeling en precedenten.
Samenwerkende woningcorporaties moeten voorkomen dat zij afzonderlijk afspraken maken die in
strijd zijn met de doelen van de inkoopsamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan afwijkingen in
afzonderlijke projecten, die conflicteren met vraagharmonisatie en daarmee de efficiëntie
verminderen.
Een voorbeeld. Woningcorporatie A en B hebben een inkoopsamenwerking opgezet. Zij willen
elk 300 woningen renoveren, zodat de netto warmtevraag afneemt van 90 kWh/m2/jaar
naar 50 kWh/m 2/jaar. Hiertoe hebben zij bij een aanbieder een standaard
maatregelenpakket gekocht, dat bestaat uit het in hun geheel vervangen van de gevels.
Terwijl de eerste woningen van woningcorporatie B al worden gerenoveerd, besluit
woningcorporatie A dat de helft van de woningen die zij inbrengt over 15 jaar zullen worden
gesloopt. Woningcorporatie A wil de woningen daarom niet meer voorzien van nieuwe
gevels, maar slechts spouwmuurisolatie aanbrengen. De inmiddels voor de
raamovereenkomst gecontracteerde aanbieder is gespecialiseerd in het als één geheel
plaatsen van nieuwe gevels. Hij heeft voor woningcorporatie A en B geïnvesteerd in een
nieuwe, nog efficiëntere uitvoeringsmethode. Door de wijzigingen van woningcorporatie A
kan de aanbieder zijn investering niet meer binnen de raamovereenkomst terugverdienen.
Hij claimt bij de woningcorporaties de schade die hij hierdoor lijdt. Bovendien is de aanbieder
niet gespecialiseerd in het op locatie aanbrengen van spouwmuurisolatie. Hij vraagt offertes
aan bij onderaannemers en de kosten zijn hoger dan woningcorporatie A gewend is. Zij wil
de betreffende 150 woningen alsnog buiten de raamovereenkomst door een andere
aanbieder laten isoleren. De oorspronkelijke aanbieder mist hierdoor een kwart van zijn
omzet en heeft geen vervangend werk voor de medewerkers die hij voor deze woningen had
ingepland. Ook hiervoor claimt hij bij de woningcorporaties schade.
Samenwerkende woningcorporaties moeten de prestaties van de opdrachtnemer uniform
beoordelen. Het is opmerkelijk als de ene woningcorporatie tevreden is over hoe de
opdrachtnemer met huurders omgaat en hem hiervoor prijst, terwijl een andere woningcorporatie
steen en been klaagt. Dergelijke verschillen kunnen bestaan, maar moeten niet worden
veroorzaakt door willekeur in de beoordeling.
Samenwerkende woningcorporaties moeten ervoor waken dat zij afzonderlijk ongewilde
precedenten scheppen voor de andere woningcorporaties.
Een voorbeeld. Woningcorporatie A en B zijn een inkoopsamenwerking aangegaan, waaruit
een raamovereenkomst met aanbieder X is voortgekomen. De vraagspecificatie bepaalt dat
de toe te passen materialen een lage milieubelasting moeten hebben. Aanbieder X stelt voor
om aluminium kozijnen toe te passen, omdat aluminium recyclebaar is. Woningcorporatie A
gaat mee in de motivering van aanbieder X: in het eerste project dat voortkomt uit de
raamovereenkomst worden aluminium kozijnen toegepast. In het tweede project, waarin
woningen van woningcorporatie B worden gerenoveerd, keurt woningcorporatie B de
aluminium kozijnen af met het argument dat ze niet voldoen aan de vraagspecificatie: de
productie en recycling van aluminium kosten veel energie. Dan ontstaat een merkwaardige
situatie: de oplossing in aluminium is al goedgekeurd, waarmee woningcorporatie A een
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precedent heeft geschapen voor woningcorporatie B. Het past niet om op basis van dezelfde
vraagspecificatie eenzelfde oplossing de ene keer goed te keuren en de andere keer niet.
Afstemming tussen de woningcorporaties voorkomt problemen met inconsistentie. Een voor de
hand liggende oplossing is dat de woningcorporaties richting de opdrachtnemer letterlijk met één
mond praten; waarbij deze éne mond zorgt dat alle woningcorporaties op één lijn zitten.

5.3.

Continuïteit en voorspelbaarheid

Continuïteit en voorspelbaarheid kwamen al aan de orde in stap 2 van het voortraject. In de fase
uitvoering is het aan de woningcorporaties om dit gezamenlijk waar te maken. Hierbij komen
aspecten kijken als:
• Het zorgen voor een zodanige voorbereiding van het programma dat de woningcorporaties
een gelijkmatige stroom van projecten hebben, overeenkomstig de afspraken die zij
hierover met de opdrachtnemer hebben gemaakt;
• Het verzamelen van informatie over de voorbereiding van (delen van) het programma bij de
afzonderlijke woningcorporaties en het integraal informeren van de opdrachtnemer
hierover;
• Het tijdig informeren over eventuele aanpassing van het programma.
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6. Evaluatie
Evaluatie is de fase van periodieke beoordeling van het proces of het resultaat van een
project of programma. Het doel van evalueren kan zijn zodanige informatie te
verzamelen dat ervan kan worden geleerd voor toekomstige projecten en
programma’s; de evaluatie is dan gericht op het doorlopen proces. Ook kan een
evaluatie bedoeld zijn om informatie te verzamelen waarmee verantwoording wordt
afgelegd; dan is de evaluatie gericht op het resultaat. De inkooptoolbox bevat geen
documenten die specifiek op de fase evaluatie zijn gericht.
Het uitvoeren van een evaluatie blijkt nagenoeg altijd waardevol, zelfs als sprake is van een
(eenmalig) project en een (eenmalige) samenspel van partijen. De waarde van evaluaties neemt
toe naarmate de betrokkenen langer samenwerken, zoals in het geval van een meerjarige
inkoopsamenwerking en een meerjarige raamovereenkomst. Er is dan meer gelegenheid om
tussentijds bij te sturen en te werken aan continue verbetering.
In een inkoopsamenwerking kunnen evaluaties betrekking hebben op fases, op projecten en op het
programma. En ze kunnen gaan over de inkoopsamenwerking (tussen woningcorporaties onderling)
en over de raamovereenkomst en de daaruit voortkomende aannemingsovereenkomsten (tussen
woningcorporaties en de opdrachtnemer). Evaluaties met betrekking tot inkoopsamenwerking en
de raam-/aannemingsovereenkomsten worden in beginsel apart uitgevoerd.
Veel woningcorporaties hebben ervaring met monitoring en evaluaties. Dikwijls hebben zij zichzelf
een of meer evaluatiemethodes eigen gemaakt en beschikken zij over sjablonen. Te overwegen is
om evaluaties door een onbevooroordeelde, onafhankelijke derde te laten organiseren of
begeleiden. Dit kan ook het draagvlak vergroten om écht iets met de uitkosten te doen.
Opgemerkt wordt dat naast evaluatie ook monitoring van belang is. In tegenstelling tot evaluatie is
monitoring een continu proces van bijhouden en bekijken van de voortgang van en prestatie in een
project of programma. In die zin is monitoring een deel van contract- en leveranciersmanagement.
In geval van negatieve bevindingen wordt vaak direct actie ondernomen. Evaluatie begint al in het
voortraject.
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7. Organisatie
Om de inkoopsamenwerking goed te laten verlopen, moeten woningcorporaties zich
organiseren. Dit hoofdstuk gaat in op de organisatie van een inkoopsamenwerking. De
inkooptoolbox bevat geen documenten die specifiek op de organisatie zijn gericht.
De organisatie van woningcorporaties in een inkoopsamenwerking heeft betrekking op strategisch,
tactisch en operationeel niveau; op alle fases; en op zowel het programma als de projecten die uit
het programma voortkomen. Veel woningcorporaties hebben ervaring met het werken in stuur-,
project- en werkgroepen, die respectievelijk (vooral) strategisch, tactisch en operationeel gericht
zijn. Soms worden tactische en operationele taken in één groep samengevoegd, waardoor een
organisatie slechts twee niveaus kent.
Een keuze die woningcorporaties in een inkoopsamenwerking moeten maken, is of zij (de
aansturing van) de uitvoering gezamenlijk of afzonderlijk organiseren. Wanneer zij het
afzonderlijk doen, heeft elk project een eigen projectorganisatie(tje) met een eigen projectleider.
Het afzonderlijk organiseren van projecten vraagt om veel onderlinge afstemming tussen de
projectorganisaties, onder meer om consistentie te waarborgen en te voorkomen dat het belang
van het programma naar de achtergrond verdwijnt.
Wanneer woningcorporaties de uitvoering gezamenlijk organiseren, is er één projectorganisatie
met één programmamanager, die verantwoordelijk is. Met een gezamenlijke organisatie is het
eenvoudiger om doelen op programmaniveau te behalen. Een gezamenlijke programmamanager
past het beste bij inkoopsamenwerking. Hoe inkoopsamenwerking gezamenlijk kan worden
georganiseerd, is in het volgende organogram geschematiseerd.

De stuurgroep is besluitvormend en bewaakt de doelen van het programma. De programmagroep,
onder leiding van een programmamanager, doet dit op tactisch niveau. De programmagroep is
bovendien primair verantwoordelijk voor de aansturing van en afstemming met de opdrachtnemer.
Werkgroepen ondersteunen de programmagroep voor specifieke taken of thema’s, zoals
aanbesteden of circulariteit. De projecten worden vanuit de programmagroep aangestuurd, waarbij
de projectleiding per project bij de programmagroep ligt. De programmamanager kan zich hierbij
laten ondersteunen en deze ondersteuning kan per project anders bemenst zijn.
Het is essentieel dat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen van de
projectorganisatie goed vastliggen. Dit kan een deel van het inkoopplan of de
samenwerkingsovereenkomst zijn, maar ook een apart projectplan. Woningcorporaties kunnen
hierbij een zogenaamde RACI-matrix gebruiken of, zoals in onderstaand voorbeeld, de CAIRO- 31 -

variant. In het voorbeeld is voor de fases voortraject en aanbesteding vermeld welk onderdeel van
de projectorganisatie welke rol speelt bij het opstellen van documenten en het nemen van
besluiten. Benadrukt wordt dat dit slechts een beknopt voorbeeld is voor twee fases. Er zijn vele
manieren om taken en verantwoordelijkheden op een logische manier te verdelen.

Tenslotte wordt benadrukt dat ook communicatie in geval van een inkoopsamenwerking van groot
belang is en – mede door de veelheid van betrokken partijen – niet als vanzelf goed gaat. Het is
logisch om hiervoor een apart communicatieplan te maken en een werkgroep communicatie op te
richten.
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8. Documenten
Dit hoofdstuk bevat een korte toelichting op de documenten die samen met de wegwijzer de
inkooptoolbox vormen. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in een aantal van de
documenten zelf.
Praatplaat
Het doel van de praatplaat is bestuurders en managers van woningcorporaties helpen bij het
verkennen van de kansen voor inkoopsamenwerking. De praatplaat kan worden ingezet zowel bij
gesprekken binnen één woningcorporatie als bij gesprekken tussen meerdere woningcorporaties.
Inkoopsamenwerkingsscan
Het doel van de inkoopsamenwerkingsscan is te analyseren of een aantal belangrijke kenmerken
(organisatie) en omstandigheden (opgave) zodanig zijn dat zij een basis kunnen vormen voor een
succesvolle inkoopsamenwerking. De uitkomsten van de inkoopsamenwerkingsscan worden
gepresenteerd in een dashboard, dat snel inzicht geeft of samenwerking loont. De uitkomsten zijn
op bestuurlijk niveau in stap 1 en 2 van de fase voortraject (zie hoofdstuk 3) bruikbaar.
Strategiedocument
Het doel van het strategiedocument is het vastleggen van informatie op basis waarvan het bestuur
van een afzonderlijke woningcorporatie kan besluiten of zij daadwerkelijk een traject van
inkoopsamenwerking met andere woningcorporaties in gang wil zetten. Naast de inleiding, het
voorstel en het gevraagde besluit bevat het strategiedocument hoofdstukken die gaan over
conformiteit, risico’s en alternatieven. Conformiteit gaat over de aansluiting bij de strategie en het
beleid van de woningcorporatie. Risico’s gaan uiteraard over ongewenste effecten, de kans dat
deze optreden en de manier waarop een woningcorporatie met risico’s omgaat. In het hoofdstuk
alternatieven worden andere oplossingen geanalyseerd. Elke woningcorporatie die overweegt deel
te nemen aan een inkoopsamenwerking, maakt een eigen strategiedocument. De overwegingen om
deel te nemen kunnen immers van woningcorporatie tot woningcorporatie verschillen.
Intentieovereenkomst
Het doel van de intentieovereenkomst is om in een verkennend stadium van de
inkoopsamenwerking tussen de woningcorporaties de gezamenlijke intentie tot samenwerken te
formaliseren en de eerste kaders voor deze samenwerking vast te leggen. De woningcorporaties
maken gezamenlijk één intentieovereenkomst.
Inkoopplan
Het doel van het inkoopplan is het analyseren van de gezamenlijke opgave, en het uitwerken en
vastleggen van de uitgangspunten en aanpak van de inkoopsamenwerking. De woningcorporaties
maken een gezamenlijk inkoopplan, waarvoor het strategiedocument de basis vormt. Het
inkoopplan kan een bijlage zijn bij de samenwerkingsovereenkomst. Ook kunnen delen van het
inkoopplan (samengevat) worden overgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Het
inkoopplan is een ‘levend’ document, dat wordt aangevuld en bijgesteld wanneer daar aanleiding
voor is.
Samenwerkingsovereenkomst
Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is het tussen de woningcorporaties vastleggen van
de uitgangspunten, randvoorwaarden en afspraken met betrekking tot de inkoopsamenwerking.
Een aantal belangrijke onderwerpen zijn het doel van de samenwerking; ingangsdatum, duur en
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opzegging; toetreding van nieuwe partijen; omvang; wijzigingen; (onderlinge) aansprakelijkheid;
uitvoering en (verdeling van) kosten. De woningcorporaties maken gezamenlijk één
samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is de formele bekrachtiging van de
samenwerking tussen de woningcorporaties.
Aanbestedingsleidraad
Het doel van de aanbestedingsleidraad is het beschrijven van het proces en de criteria op basis
waarvan woningcorporaties bepalen aan welke aanbieder(s) zij een opdracht verstrekken. In geval
van vraagbundeling van meerdere woningcorporaties is er per programma één
aanbestedingsleidraad. Wanneer woningcorporaties wel hun vraag gezamenlijk voorbereiden maar
niet in één raamovereenkomst bundelen, heeft elke woningcorporatie een eigen
aanbestedingsleidraad. De aanbestedingsleidraad wordt bij de start van de aanbesteding, als
onderdeel van de aanbestedingsdocumenten, aan de aanbieders verstrekt.
Raamovereenkomst
Het doel van de raamovereenkomst is het vastleggen van afspraken tussen de woningcorporaties
en een opdrachtnemer op programmaniveau. Het gaat dan onder meer over hoe partijen komen
tot aannemingsovereenkomsten voor projecten (proces) en wat de belangrijkste voorwaarden zijn
die op dergelijke overeenkomsten van toepassing zijn (inhoud). Als de woningcorporaties hun vraag
hebben gebundeld in één programma en zij één opdrachtnemer contracteren, is er slechts één
raamovereenkomst; alle woningcorporaties ondertekenen deze. Wanneer woningcorporaties wel
hun vraag gezamenlijk voorbereiden maar deze niet als één geheel naar de markt brengen, heeft
elke woningcorporatie een eigen raamovereenkomst. De raamovereenkomst wordt bij de start van
de aanbesteding, als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten, aan de aanbieders verstrekt.
Aannemingsovereenkomst
Het doel van de aannemingsovereenkomst is het vastleggen van afspraken voor (afzonderlijke)
projecten – die deel uitmaken van het programma – tussen één of meerdere woningcorporaties
enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds. Aannemingsovereenkomsten komen tot stand op basis
van het proces dat is beschreven in de raamovereenkomst. De aannemingsovereenkomst wordt bij
de start van de aanbesteding, als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten, aan de aanbieders
verstrekt.
Vraagspecificatie
Het doel van de vraagspecificatie is het vastleggen van de inhoudelijke en procesmatige eisen die
de woningcorporaties stellen aan het eindresultaat en de weg ernaartoe. De vraagspecificatie
bestaat uit twee delen:
• Vraagspecificatie deel 1 (inhoud) bevat de functioneel gespecificeerde eisen aan het
eindresultaat en sluit, waar mogelijk, aan bij standaard maatregelenpakketten die
woningcorporaties in het kader van vraagharmonisatie hebben gedefinieerd en/of
aanbieders aanbieden;
• Vraagspecificatie deel 2 (proces) bevat de proceseisen waaraan de opdrachtnemer moet
voldoen. Hij gaat over de stappen die de opdrachtnemer moet zetten en de informatie die
hij moet aanleveren om op een beheerste – en voor de opdrachtgever desgewenst volgbare
– manier een goed eindresultaat te bereiken.
De vraagspecificatie die onderdeel is van de inkooptoolbox sluit aan bij de D&B-overeenkomst
(paragraaf 4.1). Bij de vraagspecificatie hoort een aantal annexen. Het model met de annexen
maakt als apart document deel uit van deze inkooptoolbox. De vraagspecificatie wordt bij de start
van de aanbesteding, als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten, aan de aanbieders
verstrekt.
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Wanneer woningcorporaties niet de D&B-overeenkomst maar de Afnameovereenkomst als
aannemingsovereenkomst gebruiken, hanteren woningcorporaties bij voorkeur niet de
vraagspecificatie uit deze inkooptoolbos, maar de modellen die bij de Afnameovereenkomst horen.
Dit is toegelicht in paragraaf 4.1.
Wanneer woningcorporaties niet de D&B-overeenkomst maar de aannemingsovereenkomst RGS
gebruiken, specificeert de opdrachtnemer in diens aanbieding in beginsel de werkzaamheden. Ook
dit is toegelicht in paragraaf 4.1.
Annexen
In de structuur van de D&B-overeenkomst maken de annexen deel uit van de vraagspecificatie. De
annexen leggen informatie vast over specifieke onderwerpen. Elke annex wordt vermeld in de
D&B-overeenkomst. Het is mogelijk om extra annexen toe te voegen indien de specifieke situatie
hierom vraagt. De annexen worden bij de start van de aanbesteding, als onderdeel van de
aanbestedingsdocumenten, aan de aanbieders verstrekt.
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