Krachtig aanbesteden:
samen en met de markt
Rijksvastgoedbedrijf omarmt
aanbevelingen uit de markt
Marktconsultatie onderhoud vastgoed Defensie 14 juni 2018
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“We zijn en zoeken no-nonsense doeners. Gericht op samen, openheid en resultaat.
We hebben als Rijksvastgoedbedrijf veel onderhoud op ons Defensievastgoed en willen een inhaalslag maken op
onderhoud, vervangingen en keuringen. We zien deze uitdaging als kans om als Rijksvastgoedbedrijf samen en met
de markt het verschil te maken voor onze klant Defensie.”
Onder deze boodschap is het Rijksvastgoedbedrijf op 14 juni 2018
in gesprek gegaan met de markt. Een gesprek over de opgave
waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf staat voor de klant Defensie
en de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf die graag wil
oppakken met de markt. De marktconsultatie vond plaats onder
een zestal thema’s:
1. Grote en kleine werken;
2. Consortiavorming;
3. Contractmanagement- en beheer;
4. Pilots;
5. Efficiënt inrichten van het proces van uitvoering;
6. Veiligheid.
Het thema ‘Inrichten van de dialoog’ liep als rode draad door de
gehele marktconsultatie heen. In kleine setting is het gesprek
gevoerd over de zes thema’s. In deze folder treft u de belangrijkste
aanbevelingen aan, die het Rijksvastgoedbedrijf op de thema’s
heeft ontvangen. De aanbevelingen betreffen het “wat”:
wat beveelt u als markt het Rijksvastgoedbedrijf aan bij het
invulling geven aan de opgave? Van opgave tot aanbesteding,
contract en uitvoer van het onderhoud.

Naast de aanbevelingen per thema, hebben wij ook
aanbevelingen ontvangen die de thema’s overstijgen.
Overkoepelende aanbevelingen:
-- Ga eerder in het proces met elkaar om tafel, zodat de dialoog
over de opgave in een vroegtijdig stadium wordt opgestart;
-- Zorg voor een goede dialoog tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer tijdens de uitvoering;
-- Zorg voor een goede ondersteuning van ICT-middelen, zodat de
administratieve last omlaaggaat;
-- Maak in de aanbesteding en de uitvoering ruimte voor het
inbedden van ideeën uit de markt;
-- Zorg ervoor dat zowel grote als kleine marktpartijen bij de
uitvoering van de werkzaamheden aan bod komen.
Waardevolle aanbevelingen, waarvan het Rijksvastgoedbedrijf de
komende periode gaat onderzoeken of het ‘wat’ omgezet kan
worden in een ‘hoe’: daar waar mogelijk gaan wij proberen de
aanbevelingen uit de markt om te zetten in concrete acties.
Voor verschillende aanbevelingen geldt, dat dit vrij snel kan. Voor
andere aanbevelingen hebben wij meer tijd nodig. Over hoe wij de
aanbevelingen om gaan zetten van een ‘wat’ naar een ‘hoe’ komen
wij bij u terug. Zo houden wij de dialoog met u als markt gaande.
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Grote en kleine werken
Bij het onderhoud van het Defensievastgoed heeft het
Rijksvastgoedbedrijf te maken met opdrachten met een relatief
kleine opdrachtwaarde en met opdrachten met een relatief grote
opdrachtwaarde. Voor beide soorten opdrachten wil het
Rijksvastgoedbedrijf de juiste marktpartij aan boord. Daarnaast is
het belangrijk dat beide soorten opdrachten snel in opdracht
kunnen worden gegeven aan de opdrachtnemer. Een raam
overeenkomst kan hiervoor uitkomst bieden. Echter; zijn beide
soort opdrachten te verenigen in één overeenkomst?

Top 3 Aanbevelingen

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1.Besteed het vastgoed van Defensie en Rijk gezamenlijk aan
in één aanbesteding, zodat een mix van beide portefeuilles
ontstaat.

1.Eén gezicht naar de markt.

2.Besteed (micro)percelen aan die marktpartijen uit het mkb
ook werkelijk aankunnen (behapbaar).

2.Kleine percelen met duidelijk oog voor mkb.

3.Stel een nadere uitvraag binnen de raamovereenkomst in
dialoog met de opdrachtnemer samen.

3.Slagvaardigheid bij opdrachtverstrekking van nadere
opdrachten.
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Grote en kleine werken

Besteed het vastgoed van Defensie en Rijk gezamenlijk aan in
één aanbesteding, zodat een mix van beide portefeuilles
ontstaat.

Vertrouw elkaar in de driehoek van opdrachtnemer, klant
Defensie en Rijksvastgoedbedrijf en bied elkaar duidelijkheid
(in omvang, processen, tijdige betrokkenheid, planningen, vaste
aanspreekpunten en dergelijke). Maak raamcontracten flexibel
ten aanzien van omvang en doorlooptijden. Pas eenduidige
processen omtrent opdrachtverlening voor zowel Rijk als
Defensie vastgoed toe.

Besteed (micro)percelen aan die marktpartijen uit het mkb ook
werkelijk aankunnen (behapbaar).

Maak de percelen klein en behapbaar, zodat ruimte bestaat voor
opbouw van lokale pand- en klantkennis. Door gebruik te maken
van aanwezige lokale kennis worden onjuiste inschattingen of
aannames vermeden.

Stel een nadere uitvraag binnen de raamovereenkomst in
dialoog met de opdrachtnemer samen.

Organiseer meer dialoog en minder competitie. Verstrek
opdrachten tijdens de looptijd van de overeenkomst slagvaardig.
Verdeel de werkvoorraad evenredig over deze looptijd.
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Consortiavorming
Consortiavorming gaat over de vraag hoe marktpartijen van
verschillende grootte met elkaar samenwerken. Welke samen
werkingsvormen passen verschillende marktpartijen het beste?
Hoe kan het Rijksvastgoedbedrijf hierin faciliteren? Hoe zorgt het
Rijksvastgoedbedrijf ervoor dat de expertise uit de markt tot zijn
recht komt bij uitvoering van het contract? En hoe kan de
samenwerking tussen marktpartijen van verschillende grootte
hier een bijdrage aan leveren?

Top 3 Aanbevelingen

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1.Faciliteer samenwerking voor mkb-bedrijven.

1.Meer samenwerking tussen specialisten in de markt, waardoor
de kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd.

2.Geef vrijheid en vertrouwen bij consortiavorming.

2.Sturen op beperkte voorwaarden, inbreng expertise en eigen
verantwoordelijkheid voor inschrijvers, zodat er zo weinig
mogelijk belemmeringen zijn om consortia te vormen.

3.Benut specialistische kennis binnen het consortium.

3.Door specialisten eerder bij (nadere) opdrachten te betrekken
ontstaat tijdswinst in het realiseren van mogelijke oplossingen.
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Consortiavorming

Faciliteer samenwerking voor mkb-bedrijven.

Mkb-bedrijven willen bij voorkeur zelfstandig inschrijven op
aanbestedingen. Om die reden hebben zij minder oog voor
samenwerkingsrelaties om als complementerende partijen
gezamenlijk een inschrijving te doen op een aanbesteding.
De markt verzoekt het Rijksvastgoedbedrijf samenwerking tussen
marktpartijen waar mogelijk te faciliteren. De klant Defensie zal
via het Rijksvastgoedbedrijf van samenwerking tussen bedrijven
profiteren en een hogere kwaliteit met een lagere prijs uit de
markt halen.

Geef vrijheid en vertrouwen bij consortiavorming.

Belast de markt zo min mogelijk met de contractvoorwaarden
die mogelijke samenwerking van ondernemingen in consortia
belemmeren. Door de markt een optimum te bieden in keuze
vrijheid en contractvoorwaarden kan het consortium werken aan
een vertrouwensrelatie en zich focussen op het resultaat van de
opdracht in plaats van invulling geven aan onnodige
contractvoorwaarden.

Benut specialistische kennis binnen het consortium.

Geef specialisten uit het consortium veel meer een plaats bij het
bieden van oplossingen en het uitvoeren van werkzaamheden.
Door de huidige manier van werken bij consortia is het mogelijk
dat de expertise uit de markt niet volledig wordt gebruikt.
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Contractmanagement en -beheer
Contractmanagement en -beheer gaat over het inrichten van een
effectieve dialoog en samenwerkingsstructuren tussen
marktpartijen en het Rijksvastgoedbedrijf. Belangrijke vragen die
spelen gezien de ontwikkeling die het Rijksvastgoedbedrijf wil
doormaken zijn: hoe komen we tot een goed (inspannings)
contract? Hoe zorgen we ervoor dat contractmanagement
bijdraagt aan wederzijds vertrouwen, een gelijkwaardige relatie en
toegewijde daadkracht voor de klant Defensie?

Aanbevelingen top 3

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1.Besteed een contract aan dat gericht is op samenwerking,
zowel tussen opdrachtnemer en het Rijksvastgoedbedrijf, als
tussen de opdrachtnemers onderling (mkb en grotere partijen).

1.Hogere mate van vertrouwen en betrokkenheid tussen partijen.

2.Streef naar coöperatieve, dynamische contractvormen- in
plaats van statisch directief- en heb tijdens de uitvoering van
het contract oog voor datgene waar de praktijk om vraagt.

2. Minder geschillen en ‘gedoe’ tijdens de contractperiode.

3.Werk proactief en gedurende de contractduur in gezamenlijkheid aan het voorkomen van incidenten en acteer transparant
en op basis van vertrouwen in het oplossen ervan.

3.Innovatie en oplossingsgericht denken.
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Contractmanagement en -beheer

Besteed een contract aan dat gericht is op samenwerking, zowel
tussen opdrachtnemer en het Rijksvastgoedbedrijf, als tussen de
opdrachtnemers onderling (mkb en grotere partijen).

Faciliteer via aanbestedingsregels de samenwerking tussen mkb
en grote bedrijven, want het mkb beschikt in algemene zin over
meer gedegen lokale kennis en kunde en/of specialisme op het
gebied van onderhoud. Defensie kan niet zonder deze bedrijven.

Streef naar coöperatieve, dynamische contractvormen- in plaats
van statisch directief en heb tijdens de uitvoering van het
contract oog voor datgene waar de praktijk om vraagt.

Vul en volg de raamovereenkomst flexibel in en op, zonder
daarbij de juridische grondslag aan te tasten. Daar zijn de klant
Defensie en de markt bij gebaat, want gedurende een contractlevenscyclus vraagt de praktijk telkens om een alerte houding.

Werk proactief en gedurende de contractduur in gezamenlijkheid aan het voorkomen van incidenten en acteer transparant
en op basis van vertrouwen in het oplossen ervan.

Denk actief en in gezamenlijkheid na over- en implementeerprocessen die voorkomen in plaats van genezen. Dit is een
kwestie van beginnen, laagst hangend fruit eerst.
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Pilots
Het thema toekomstgerichte pilots gaat over het uitwerken van
nieuwe contractvormen voor onderhoud en beheer. Innovatieve
onderwerpen zoals smart building, duurzaamheid en technische
innovaties kunnen hierin een rol spelen. Mogelijk gaat het ook om
een andere rolverdeling in de uitvoering en monitoring tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer. De kernvraag is: op wat voor
een wijze kunnen de markt en het Rijksvastgoedbedrijf er samen
voor zorgen dat de klant Defensie het beste wordt bediend?

Top 3 Aanbevelingen

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1. Erken elkaars belangen en bepaal samen het gezamenlijke doel.

1.Gunnen op kwaliteit in de aanbesteding, waardoor
kwaliteit een prominentere rol gaat spelen.

2.Steek in op de langere termijn, zodat gebouwd kan worden
aan de relatie en daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden.

2.Doorleefsessie met alle betrokken partijen/functionarissen,
waardoor meer wederzijds begrip ontstaat.

3.Geef ruimte in het contract op diverse aspecten.

3. Langere contracten, betere kwaliteit en een meer toekomst
gerichte blik.
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Pilots

Erken elkaars belangen en bepaal samen het gezamenlijke doel

Erken elkaars belang, daardoor is er ruimte voor elkaar en
ontstaat er begrip voor ogenschijnlijke tegenstrijdigheden.
Het bepalen van een gezamenlijk doel maakt alle partijen
partners, essentieel voor een goed resultaat.

Steek in op de langere termijn, zodat er gebouwd kan worden
aan de relatie en er daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden.

Investeer op zowel relationeel als financieel gebied bij een
langere termijn. De wederzijdse afhankelijkheid is bij een
langere termijn groter. Een langere termijn biedt ook kansen om
kwalitatief beter onderhoud uit te voeren. Dit heeft direct zijn
weerslag op de relatie in zowel financiële als relationele zin.

Geef ruimte in het contract op diverse aspecten.

Benut de kansen die een pilot geeft en benut de leerruimte.
Denk aan het verleggen van verantwoordelijkheden, bevoegd
heden en overlegstructuren. Met andere woorden: timmer niet
alles dicht en benut de expertise van de ander.
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Proces van uitvoering
Efficiënt inrichten van het proces van uitvoering gaat over de vraag
hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitvoering van het contract
en het betalen voor geleverde diensten verloopt zonder te hoge
administratieve lasten voor zowel de marktpartij als het
Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast gaat het onder andere over de
vraag hoe we managementinformatie op een eenvoudige manier
inzichtelijk kunnen maken, zodat zowel de markt als het
Rijksvastgoedbedrijf snel kunnen beschikken over de informatie
die nodig is bij uitvoering van het contract.

Top 3 Aanbevelingen

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1.Digitalisering, uitwisseling van data van
managementinformatie.

1.Beperking administratieve lasten bij alle partijen.

2.Vertrouw op vakmanschap van de markt.

2.Eindresultaat voldoet aan de verwachtingen van alle partijen.

3.Efficiënte wijze van facturering.

3.Samenwerking wordt bevorderd.
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Proces van uitvoering

Digitalisering, uitwisseling van data van managementinformatie.

Verbeter digitale communicatie. Stem digitale systemen goed
op elkaar af, zodat data uitgewisseld en gedeeld kan worden.
Alle managementinformatie is actueel en beschikbaar. Dit is
een beperking van de administratieve lasten voor alle partijen.

Vertrouw op vakmanschap van de markt.

Schrijf niet het ‘hoe’ voor, maar vertrouw op het vakmanschap
van de opdrachtnemer. Leg de verantwoordelijkheid van de
uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtnemer.
Hiermee wordt flexibiliteit en ruimte aan de opdrachtnemer
geboden.

Efficiënte wijze van facturering.

Laat het proces van facturering tot het overgaan van betaling
efficiënter verlopen. Dit is een beperking van de administratieve
lasten voor alle partijen.
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Veiligheid
Veiligheid gaat over het ophogen van het veiligheidsniveau van
het vastgoed van Defensie. Veiligheid is in algemene zin een
belangrijk begrip voor Defensie, dat ook tot uitdrukking moet
komen in het onderhoud van het vastgoed. Een belangrijk
onderdeel hiervan vormt het uitvoeren van de wettelijke keuringen. Hoe zorgt het Rijksvastgoedbedrijf er samen met de markt
voor dat het vastgoed van Defensie tijdig wettelijk gekeurd wordt?
Zijn er (innovatieve) samenwerkingsvormen die hierbij kunnen
ondersteunen?

Top 3 Aanbevelingen

Top 3 Verwachte resultaten en het effect
(besparing in geld, tijd en positief effect op relatie)

1.Digitaliseer en automatiseer het administratieve deel van de
(wettelijke) keuringsrapportages.

1.Minder administratieve last voor zowel opdrachtnemer als
het Rijksvastgoedbedrijf.

2.Verbeter communicatie, met de juiste beslissers aan tafel en
minder aanspreekpunten bij het Rijksvastgoedbedrijf.

2.Snellere (real time) rapportage waardoor veiligheidsissues
sneller inzichtelijk gemaakt worden.

3.Keuringswerkzaamheden meer spreiden over het jaar.

3.Hoger percentage uitgevoerde (wettelijke) keuringen en
goedgekeurde installaties.
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Veiligheid

Digitaliseer en automatiseer het administratieve deel van de
(wettelijke) keuringsrapportages.

Digitaliseer de rapportage en maak gebruik van de systemen die
opdrachtgevers gebruiken. Daardoor ontvangt het
Rijksvastgoedbedrijf de rapportage sneller en zijn de rapportages
van betere kwaliteit. Het Rijksvastgoedbedrijf zal moeten
investeren in systemen die eenvoudig data kunnen uitwisselen
met leveranciers. De marktpartijen werken al in geautomatiseerde systemen.

Verbeter communicatie, met de juiste beslissers aan tafel en
minder aanspreekpunten bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Verminder het aantal contactpersonen binnen één contract.
Door het bundelen van componenten en processen zullen naar
verwachting meer contactpersonen betrokken zijn. Dit is voor de
marktpartijen niet werkbaar. Maak duidelijke afspraken wie met
de marktpartijen communiceert.

Keuringswerkzaamheden meer spreiden over het jaar.

Verminder de pieken in werklast gedurende het jaar. Ook door
late aanvang van het werk ontstaat een hoge werkdruk bij de
leveranciers om het werk voor het einde van het jaar gereed te
krijgen. Zorg daarom voor een betere spreiding van de werklast.
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