
ri
jk

sh
ui

sv
es

ti
ng

pr
oj

ec
tm

an
ag

em
en

t
aa

nb
es

te
de

n

brochure 6

DBFMO: de 
exploitatiefase

Duurzame huisvesting voor een  
goede prijs

Het Rijk wil duurzame, flexibele en innovatieve rijkshuisvesting 
voor de beste prijs. Voor zulke huisvesting moet je voor en 
tijdens de aanbesteding goed nadenken over je behoeften als 
toekomstig gebruiker. De Rijksgebouwendienst (Rgd) is verant-
woordelijk voor de rijkshuisvesting. Daarbij wordt onder andere 
gebruikgemaakt van DBFMO-contracten.

DBFMO
DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. 
Een DBFMO-contract sluit je met een consortium van marktpar-
tijen dat integraal verantwoordelijk wordt voor het ontwerp, de 
bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een 
rijkshuisvestingsproject. Dit stimuleert de marktpartijen in het 
consortium samen te kijken naar alles wat de gebruiker van zijn 
toekomstige huisvesting verwacht. Van de hoeveelheid werkplek-
ken tot en met schoonmaak, beveiliging, catering en onderhoud. 
Dat leidt tot innovatieve, duurzame en voordelige oplossingen. 
Het consortium levert alles: van het ontwerp van het gebouw tot 
en met de levering van facilitaire diensten. Het wordt voor een 
periode van twintig tot dertig jaar verantwoordelijk voor het hele 
project

Een beter gebouw voor een betere prijs
Belangrijkste voordeel van DBFMO: huisvesting van de kwaliteit 
die je wenst, voor een goede prijs. De markt denkt mee en het Rijk 
betaalt voor een integraal product. Zo krijgen we huisvesting die 
voldoet aan de afgesproken prestatie-eisen. Huisvesting die wordt 

geleverd op het afgesproken tijdstip. En die voor langere tijd 
wordt beheerd, onderhouden en geëxploiteerd volgens duidelijke 
afspraken. Levert het consortium wat het heeft beloofd? Dan 
betaalt het Rijk de afgesproken vergoeding. Blijft het op punten in 
gebreke? Dan wordt een afgesproken bedrag op de vergoeding 
ingehouden.
De ervaringen zijn goed. De markt bedenkt slimme oplossingen, 
levert tijdig wat hij heeft beloofd en blijft binnen het afgesproken 
budget. En de nadelen? In de aanloopperiode moet je als 
toekomstig gebruiker tijd investeren in beslissingen die je in een 
traditioneel project pas neemt tijdens de bouw- of exploitatiefase. 
De aanloopkosten van DBFMO liggen hierdoor hoger. Maar 
traditioneel of DBFMO: deze vragen moeten uiteindelijk toch 
worden beantwoord. En de extra aanloopkosten verdien je dus 
terug gedurende de looptijd van het contract. DBFMO kan op deze 
manier meer kwaliteit leveren voor hetzelfde geld. Of dezelfde 
kwaliteit voor minder geld.

Doel van deze brochure
Deze brochure gaat in op de exploitatiefase van DBFMO. Wilt u 
praktijkvoorbeelden van DBFMO of meer gedetailleerde informa-
tie over DBFMO? Leest u dan ook de brochures 1 tot en met 4 van 
deze reeks.
 

In beeld vanaf de start

De exploitatiefase lijkt misschien de laatste fase in het DBFMO-
proces, maar in het denkproces is er geen eerste en laatste fase. 
DBFMO is integraal handelen vanaf de start van het traject; niet 



alleen bezig zijn met gebouwontwerp, 
indeling, materialen enzovoort, maar 
voortdurend ook nadenken over de fase na 
oplevering van het gebouw: de exploitatie-
fase. Al in de voorbereidings- en dialoog-
fase denkt de vertegenwoordiger van de 
gebruikersorganisatie dus mee over wat 
straks wordt verwacht van bedrijfsrestau-
rant, schoonmaak, verlichting en werk-
plekken. Daarmee is de exploitatiefase 
voor de gebruiker misschien zelfs wel de 
belangrijkste fase. Want pas dán wordt hij 
écht en voor een lange periode gebruiker 
van het gebouw. In het denkproces neemt 
de Rgd de gebruiker daarom zoveel 
mogelijk mee naar het toekomstige 
gebouw. Hoe beter het de gebruiker lukt 
zich in zijn toekomstige gebouw in te leven, 
des te passender zullen de outputspecifica-
ties worden en des te beter zal het gebouw 
straks aan zijn wensen voldoen.

Contractmanagement
De daadwerkelijke exploitatiefase start na 
afronding van de realisatiefase, dus na 
oplevering van het gebouw. De gebruiker 
neemt in deze fase zijn intrek in het gebouw 
en de mensen gaan aan het werk. Zij zitten 
achter hun bureau, gebruiken computers en 
kopieerapparaten, ontvangen gasten, 
vergaderen, drinken koffie, lunchen in het 
bedrijfsrestaurant, maken eventueel 
gebruik van een fitnessruimte en verwach-
ten dat hun pand schoon, goed beveiligd 
en representatief is.
Bij traditionele huisvesting sluiten Rgd en 
gebruiker een Interne 
Verhuurovereenkomst (IVR), ook wel Akte 
van Ingebruikgeving genoemd. Bij DBFMO 
is deze vervangen door een 
Leveringsovereenkomst (LO). Deze LO 
geldt zowel voor de realisatie- als de 
exploitatiefase. Hij omvat afspraken over 
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 

Rgd en gebruiker en geeft de Rgd in de 
realisatiefase het mandaat om het Rijk te 
vertegenwoordigen richting consortium. In 
de exploitatiefase wordt dit mandaat 
overgedragen aan de gebruiker. Die wijst 
namens de Staat een vertegenwoordiger 
aan, vaak is dat een MT-lid of een 
directeur. In deze fase houdt de gebruiker 
met het consortium contact over de 
dagelijkse gang van zaken. Bij de contract-
sluiting tussen Staat en consortium 
ondertekenen Rgd en gebruiker ook de 
Leveringsovereenkomst.
Het contact met het opdrachtnemend 
consortium wordt in de exploitatiefase 
onderhouden door een contractmanager, 
die bij voorkeur facilitaire, financiële, 
technische en juridische kennis heeft en als 
werknemer van de gebruikersorganisatie in 
het nieuwe gebouw is gevestigd. Deze 
persoon moet het contract interpreteren, 
de gebruiker vertegenwoordigen en het 
‘DBFMO-denken’ in zich hebben. Als 
rijkshuisvester en eigenaar van het gebouw 
wijst ook de Rgd een vertegenwoordiger 
aan voor het contractmanagement. 
Gebruiker en Rgd werken intensief samen 
en gebruik daarbij elkaars expertise. De 
expertise van de gebruiker is meer facilitair, 
die van de Rgd meer bouwkundig.

Vooral in de eerste periode van de exploita-
tiefase wordt veel tijd geïnvesteerd in het 
contractmanagement. Dit is nodig om 
vertrouwen in het consortium te ontwikke-
len en de werking van de mechanismen te 
doorgronden. Hoe meer vertrouwen, hoe 
minder controle en sturing nodig is. 
 
De opdrachtnemer toont met een zoge-
noemde BOM-drieluik (zie kader) aan dat hij 
voldoet aan de afspraken in het DBFMO-
contract. De contractmanager kent het 
BOM-mechanisme  en ziet erop toe dat dit 

correct wordt toegepast. 
Het BOM-mechanisme werkt op basis van 
(herhaalde) klachten van de gebruiker. 
Zodra een klacht binnenkomt, treedt het 
Betalingsmechanisme in werking. Het 
consortium wordt dan geacht binnen een 
bepaalde termijn herstelmaatregelen te 
nemen, zodat alsnog wordt voldaan aan de 
outputspecificaties. Doet het dit niet, dan 
gelden tevoren afgesproken kortingen op 
de beschikbaarheidsvergoeding, die 
automatisch volgen uit het monitorings-
systeem. De gebruiker betaalt dan dus 
minder. 

Valt een klacht of wens van de gebruiker 
niet binnen de outputspecificaties, maar is 
hij toch reëel, dan kan worden overwogen 
om de outputspecificaties aan te passen. 
Het consortium zal daar dan een meerprijs 
voor rekenen. Deze meerprijs bevat een 
investerings- en een exploitatiedeel. Hij 
wordt berekend voor de hele contractperi-
ode en voor alle onderhoud, schoonmaak, 
vervanging enzovoort die er gedurende de 
contractperiode bij komt kijken. Deze 
meerprijs wordt vastgelegd in een 
wijzigingsovereenkomst, die door de 
contractmanager wordt beoordeeld op 
juistheid, financiële haalbaarheid en 
marktconformiteit.

De BOM is het drieluik 
Betalingsmechanisme, 
Outputspecificatie en Monitoring. De 
BOM beschrijft de kwaliteitseisen die 
de staat stelt aan de huisvesting en de 
diensten, de controle op naleving van 
het contract tijdens de exploitatiefase, 
de hersteltijden en financiële sancties 
die staan op niet-naleving.



Continuïteit en borging van kennis
Om het contractmanagement in de 
exploitatiefase zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren, moet de contractmanager zo 
vroeg mogelijk in het proces worden 
aangewezen. Vanaf dat moment moet hij 
betrokken zijn bij het denken over de 
exploitatiefase. De contractmanager moet 
kennis opdoen over de outputspecificaties 
en aanvullende afspraken. Deze legt hij 
vast in een dossier, dat tijdens het hele 
DBFMO-project en daarna goed wordt 
bijgehouden. Dit is nodig om te voorko-
men dat kennis van zaken verloren gaat bij 
wisseling van medewerkers of vertegen-
woordigers. Het Rijk moet ook na zo’n 
wisseling immers kunnen vertrouwen op 
adequaat contractmanagement en een 
goede aansturing van het consortium. Om 
de kennisborging nog beter vorm te geven 
worden rijksbreed kennis en ervaringen 
uitgewisseld, onder andere in het 
Contractmanagersoverleg. 

Rol van de Rijksgebouwendienst
De controle op de naleving van het 
contract ligt tijdens de exploitatiefase dus 
bij de gebruiker, die daarvoor een contract-
manager aanwijst. Maar, zoals eerder 
gemeld: dat wil niet zeggen dat de 
Rijksgebouwendienst zich volledig 
terugtrekt. De Rgd blijft betrokken als 
eigenaar van het gebouw en de grond. Ook 
na oplevering van het gebouw, dus tijdens 
de exploitatiefase. Voor de gebruiker 
vervult de Rgd in deze fase de rol van 
expert, kenniscentrum, klankbord en 
vraagbaak. Hiertoe wordt al voor de 
realisatiefase een Rgd-contactpersoon 
aangewezen. Na voltooiing van het pand 
treden de afspraken in werking zoals 
vastgelegd in de leveringsovereenkomst. 
Het Rijk blijft opdrachtgever en de Rgd 
contracthouder. Maar de aansturing gaat 
dan over van Rgd naar gebruiker.

Werkzaamheden van de contractmanager:

Voorbeeld 1: Monitoring Dienstverlening.
De contractmanager is voor zijn collega’s in het gebouw de schakel naar het consor-
tium. Die collega’s zijn de interne klanten van de contractmanager. Klachten over 
facilitaire zaken – bijvoorbeeld over de schoonmaak, de temperatuur in het pand of het 
meubilair – kunnen ze melden bij de frontoffice van het consortium. Het consortium 
monitort de klachten en rapporteert over aantal en wijze van afhandeling. De contract-
manager hoort en ziet wat er in het pand gebeurt en hoe de gebruikers van het pand de 
prestaties beleven. Hij vergelijkt dit beeld met de rapportage van het consortium. Als 
steeds dezelfde klachten worden gemeld, zal de contractmanager het opdrachtgevend 
consortium om een structurele oplossing vragen.
 
Voorbeeld 2: initiëren van wijzigingen
Een voorbeeld: de gebruiker wil een extra werkplek. Daar komt meer bij kijken dan 
een extra bureau, stoel en computer. Zo’n werkplek moet immers ook worden 
schoongehouden, het bureau en de computer moeten periodiek worden vervangen 
enzovoort. Bij een resterende looptijd van het contract van bijvoorbeeld 20 jaar zal 
dat een marktconforme verhoging van de beschikbaarheidsvergoeding met zich 
meebrengen. Daarom is het des te belangrijker om in de outputspecificaties 
flexibiliteitseisen op te nemen. Deze zorgen ervoor dat optimaal wordt aangesloten 
bij de toekomstige wensen van de gebruiker. Naast bovenstaande voorbeelden kan 
de exploitatiefase nog andere werkzaamheden omvatten. Deze zijn afhankelijk van 
het functioneren van het consortium.




